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متحــد  ملــل  ســازمان  دفــر منایندگــی  یــا  یونامــا 

انتخابــات  در  دخیــل  طرف هــای  از  افغانســتان،  در 

ریاســت جمهوری، خواســته اســت تــا پیــش از اظهــار 

نظــر، درک دقیقــی از رونــد شــارش آرا داشــته باشــند.

نــر  بــا  میــزان(   21( یک شــنبه  روز  یونامــا، 

حــارض،  حــال  در  کــه  اســت  گفتــه  اعالمیــه ای 

کمیســیون های انتخاباتــی، احــزاب سیاســی، دولــت، 

ــل  ــظ و تکمی ــرای حف ــد ب ــا، بای ــان آن ه ــزدان و حامی نام

انتخابــات و حفاظــت از یکپارچگــی ایــن رونــد، بــا توجــه 

بــه زمان بنــدی و اعــالم نتایــج، تعهــد خــود را نشــان 

بدهنــد.

در اعالمیــه آمــده اســت: »یونامــا از متامــی افــراد 

درک  نظــر،  اظهــار  از  پیــش  تــا  می خواهــد  ذی نفــع 

ــد شــارش آرا داشــته باشــند و همچنیــن  دقیقــی از رون

از  تــا  می خواهــد  انتخاباتــی  کمیســیون های  از 

ــه  ــارش آرا، ب ــد ش ــع از رون ــراد ذی نف ــه اف ــی هم آگاه

ــح  ــح و رصی ــه ی واض ــه به گون ــن پروس ــح ای ــمول توضی ش

کننــد.« اطمینــان حاصــل 

دفــر منایندگــی ســازمان ملــل متحــد در افغانســتان، 

ــه ایــن طــرف،  تأکیــد کــرده اســت کــه از ســال 2۰۰1 ب

کــه  بــود  ریاســت جمهوری  انتخابــات  نخســتین  ایــن 

کامــال توســط مســؤوالن افغــان برگــزار شــد کــه نقطــه ی 

خودکفایــی  بــه  ســوی  افغانســتان  گــذار  در  عطفــی 

ــت. اس

ــیون های  ــؤوالن کمیس ــه مس ــت ک ــزوده اس ــا اف یونام

از  جلوگیــری  بــرای  را  زیــادی  اقدامــات  انتخاباتــی، 

تقلــب و تضمیــن شــفافیت انتخابــات روی دســت گرفتــه 

 انــد و نهادهــای ناظــر، احــزاب سیاســی، نامــزدان و 

رأی دهنــدگان، بایــد نقــش فعــال، آگاهانــه و ســازنده ای 

را بــرای نگه بانــی از درســتی رونــد انتخابــات در جریــان 

ــد. ــا کنن ــارش آرا، ایف ش

انتخابــات ریاســت جمهوری، روز شــنبه )۶ میــزان(، 

در یــک فضــای نســبتا امــن، در رسارس افغانســتان برگــزار 

شــد. کمیســیون انتخابــات، گفتــه اســت کــه بیــش از دو 

و نیــم میلیــون نفــر، در انتخابــات رشکــت کــرده  انــد.

هنــوز از میــزان تقلــب در ایــن انتخابــات گــزارش 

دقیقــی نــر نشــده اســت؛ امــا کمیســیون شــکایت های 

انتخاباتــی اعــالم کــرده کــه بیــش از چهــار و نیــم هــزار 

ثبــت  بــه  افغانســتان  رسارس  در  انتخاباتــی  شــکایت 

ــت. ــیده اس رس

ــدول  ــاس ج ــر اس ــه ب ــت ک ــی اس ــه در حال ــن هم ای

نتایــج  اســت  قــرار  انتخابــات،  کمیســیون  زمانــی 

 2۷ تاریــخ  بــه  ریاســت جمهوری  انتخابــات  ابتدایــی 

شــود. اعــالم  عقــرب   1۶ در  نهایــی  نتایــج  و  میــزان 

رییس جمهور ایاالت متحده، با اشــاره به حضور 19ســاله ی نیروهای خارجی در افغانســتان، گفته 
اســت که این کشــور هنوز هم ناامن اســت و مردم در رشایط دشــواری زندگی می کنند.

دونالد ترامپ، در ســخرنانی جدید خود در واشــنگنت، گفته اســت که منی خواهد نیروهای امریکایی 
را برای مدت طوالنی در افغانســتان نگه دارد و این نیروها را از این کشــور، خارج خواهد کرد.

کمیســیون مســتقل انتخابــات، گفته اســت که روند جمع بندی آرا جریــان دارد و نتایج انتخابات 
ریاســت جمهوری در زمان تعیین شــده اعالم خواهد شد.

بر اســاس جدول زمانی کمیســیون مســتقل انتخابات، قرار اســت نتایج ابتدایی انتخابات 
ریاســت جمهوری در بیســت وهفتم میزان و نتایج نهایی، در شــانزدهم عقرب اعالم شــود.

ــیون انتخابات: نتایج انتخابات کمیس
 در زمان تعیین شــده اعالم می شود

امریکا به دنبال از رسگیری مذاکرات صلح با طالبان

ترامپ: افغانستان هنوز ناامن است و مردم
 در رشایط دشواری زندگی می کنند
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معجزه ی زنده ماندن مهرگل زیر شکنجه  های شوهر و انباغش
یــک زن، تنهــا می توانــد زن بــودن را درک کنــد. بــاالی تپــه ای در 

قلــب پایتخــت ایســتاده ام و چشــم هایم را بــرای لحظــه ای می بنــدم؛ 

می خواهــم در ذهنــم شــادی زنــان کشــورم را تصــور کنــم. نــه فقــط زنــان 

ــورم  ــه ای از کش ــر نقط ــود در ه ــر ش ــادی تکثی ــن ش ــم ای ــل، می خواه کاب

ــد.  ــی می کن ــا زندگ ــی، آن ج ــه زن ک

زندگــی ســکه ای اســت کــه دو روی دارد؛ یکــی شــادی وآن یکــی غــم 

ــان،  ــان افغ ــرای زن ــن آرزوی مــن ب ــا ای اســت. مــن شــادی را آرزو دارم؛ ام

تنهــا یــک آرزوی محــال اســت.

و  رنج هــا  ذهنــم  در  و  می بنــدم  را  چشــم هایم  دیگــر  بــار  بــرای 

ــرای  ــان افغانســتان متحمــل شــدند، مــرور می کنــم. ب دردهایــی را کــه زن

ایــن تصــورم، مثال هــا و چشــم دیده های بســیاری دارم. ذهنــم ناتــوان 

ــره  ــتان گ ــی زن در افغانس ــا زندگ ــه ب ــی ک ــِم دردهای ــور حج ــت از تص اس

ــت.  ــورده اس خ

ــن ســال ها،  ــد کــه در ای ــی در افغانســتان خــوب می دان ــن را هــر زن ای

اندکــی مجــال داشــتیم تــا از دردهــای بی شــار مــان حــرف بزنیــم. 

ــتند... ــا روا داش ــر م ــه ب ــونت هایی ک ــا و خش ــیاری از درده بس

زندگی به رنگ زن
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از  پس  تخار،  والیت  ینگی قلعه ی  ولسوالی  کهنه ی  شهر 

چهار و نیم سال، از وجود طالبان پاک سازی شده و در کنرل 

است. آمده  در  امنیتی  نیروهای 

وزارت داخله، روز یک شنبه )21 میزان( با نر اعالمیه ای 

گفته است که نیروهای امنیتی با راه اندازی عملیاتی، شش 

روستای ولسوالی ینگی قلعه به شمول روستای شهر کهنه ی 

پاک سازی  طالب  هراس افگنان  وجود  از  را  ولسوالی  این 

کرده  اند.

از  طالب  هراس افگنان  که  است  آمده  اعالمیه  در 

حمالت  ولسوالی،  این  کهنه ی  شهر  در  شان  مخفی گاه های 

می کردند. طراحی  تخار  والیت  سطح  در  را  تروریستی 

عملیات  این  نتیجه ی  در  که  است  افزوده  داخله  وزارت 

هراس افگن   ۸ و  هراس افگن طالب کشته شده  مشرک، 1۰ 

اند. برداشته  زخم  دیگر 

در عملیات پاک سازی ولسوالی ینگی قلعه ی تخار از وجود 

هراس افگنان طالب، محمدیاسین ضیا، معاون اول وزارت دفاع 

نیز حضور داشته است.

ولسوالی  پیش،  ماه  یک  حدود  که  است  حالی  در  این 

دست  به  درگیری،  روز  دو  از  پس  تخار  والیت  ینگی قلعه ی 

بود. کرده  سقوط  طالب  هراس افگنان 

والیت تخار در شال افغانستان، از والیت های نسبتا ناامن 

است. هم گروه طالبان و هم افراد مسلح غیر مسؤول که بیشر 

شان وابسته به حزب اسالمی گلب الدین حکمتیار اند، رسگرم 

ترور و ناامن ساخنت مناطقی از این والیت استند.

شهر کهنه ی ولسوالی ینگی قلعه ی تخار به کنترل دولت درآمد

یوناما: پیش از اظهار نظر، درک 
دقیقی از روند شمارش آراء 

داشته باشید
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بهزاد: مارتین لوترکینگ
 یا مالکُم ایکس؟

نجات دخرت معتاد به بهای 
معتادشدن پرس 

از برخی دیدگاه های کلی، تقریبا در اکرث  گذشته 

اختالف  بهزاد  با  مبارزاتی-سیاسی،  روی کردهای 

درک  در  بود؛  ما  نگاه  در  اختالف  اساساً  داشتم. 

مردم؛  رسنوشت  برای  مبارزه  و  جامعه  و  سیاست  از 

و  اجتاعی  ارزش های  آن  اساس  بر  که  زاویه ای  در 

سیاسی را سنجش و گزینش می کردیم؛ در فهم ما از 

داشتیم. گذشته  از  که  تجربه هایی  و  تاریخ 

ساعت نزدیک یازده پیش از چاشت است. وسیم با 

ظاهری آراسته و نشاطی که در چهره اش موج می زند، 

با  ایستاده است؛ جایی که  در نبش گوالیی دواخانه 

رؤیا قرار گذاشته بود. چند بار ساعت مچی اش را نگاه 

می اندازد. کمی رس می دواند به این سو و آن سو. 

بیاید.  مالقاتش  به  رؤیا  که  می آید  نظر  به  محال 

... هیچ  تحت  که  بود  این  او،  از  من  شناخت 

اشکی بر گونه ی سخن 

قصه ی آدم های زیر پل سوخته

قسمت سوم
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اکرث  در  تقریبا  کلی،  دیدگاه های  برخی  از  گذشته 

داشتم.  اختالف  بهزاد  با  مبارزاتی-سیاسی،  روی کردهای 

اساساً اختالف در نگاه ما بود؛ در درک از سیاست و جامعه 

اساس  بر  که  زاویه ای  در  مردم؛  رسنوشت  برای  مبارزه  و 

گزینش  و  سنجش  را  سیاسی  و  اجتاعی  ارزش های  آن 

می کردیم؛ در فهم ما از تاریخ و تجربه هایی که از گذشته 

داشتیم.

از  من  نبود.  تحقیق  و  مطالعه  اهل  بهزاد  من،  نگاه  در 

اما  منی دانستم؛  چیزی  او  دانشگاه  و  درس  رکوردهای 

دقت  و  مطالعه  و  تعمق  از  کمی  نشانه های  او  سخنان  در 

کارهای  تجربه ی  که  می دیدم  مبارزی  را  او  می شد.  دیده 

بودن  و مجری  تظاهرات  در  با اشراک  بیشر  سیاسی اش 

لحن  بود.  گرفته  و هایش شکل  برنامه های سخرنانی  در 

و  »خطیب«  یک  می توانست  و  داشت  شیرینی  لهجه ی  و 

و  هیجان  که  سخنانی  از  شود.  قلمداد  ورزیده«  »سخنور 

جدیت و شور داشت، به وجد می آمد؛ اما از شنیدن حرف 

ابراز  می خواندند،  فرا  درنگ  و  تأمل  به  را  او  که  کسانی 

و  سخرنانی  و  هایش  و  تظاهرات  برای  می کرد.  خستگی 

انرژی  عمومی  اجتاعات  در  حضور  و  جوانان  با  نشست 

یا  سه  به  رفنت  از  موارد،  پاره ای  در  داشت.  زایدالوصفی 

خسته  آتشین  و  داغ  سخرنانی های  ایراد  و  مسجد  چهار 

را  او  که  جلسه ای  در  نشسنت  ساعت  نیم  از  اما  منی شد؛ 

دعوت  سخن  یک  بر  دقت  یا  موضع  یک  بر  تجدیدنظر  به 

یا  منت  خواندن  از  ُخلقش  می شد.  طاق  طاقتش  می کرد، 

شنیدن حرف کسانی مانند سخیداد هاتف، جواد سلطانی، 

که  دانشگاه  استادان  برخی  یا  و  احمدی  امین  داکر 

عمومی  احساسات  و  هیجانات  دامن زدن  و  تظاهرات  با 

مخالفت می کردند، تنگ می شد؛ اما از صحبت های تلفونی 

با هواداران و فعاالن جنبش در نقاط مختلف جهان و چارج 

کردن آنان با پیام های شورانگیز حال می گرفت و به نشاط و 

می یافت. دست  تازگی 

به نظر می رسید بهزاد، در مبارزه و سیاست، هیچ گاهی 

گوشه ی چشمش را از خلیلی و محقق بر منی داشت. سطح 

رقابت او در رهربی و مدیریت جنبش روشنایی نیز تا یک 

کش  محقق  و  خلیلی  به  سیال دارانه  طعنه ی  و  شاتت 

نیز  عبدالله  و  ارشف غنی  به  تهاجمش  و  حمله  و  می خورد 

با مقیاس واکنش های خلیلی و محقق باال و پایین می شد. 

و  ارگ  تا  مردمی  عالی  شورای  اعضای  پای  وقتی  بعدها 

ریاست جمهوری  و  امنیت  شورای  دعوت  میز  در  نشسنت 

به  دهن کجی  مقدار  همین  که  شد  معلوم  شد،  کشانده 

تلقی می شد.  پیروزی  بهزاد یک  برای  نیز  خلیلی و محقق 

و  را دست کم می گرفت  بهزاد  نیست که خلیلی  شکی 

این دو هیچ گاهی مروعیت  و  را تحقیر می کرد  او  محقق 

اما  منی گذاشتند؛  گردن  را  بهزاد  برای  اجتاعی  رهربی 

برای خود  نفر  این دو  از  رقیبی غیر  نیز  بهزاد  این سو،  در 

متفاوت تر  الگوی  یا  سیاست  به  بتواند  تا  منی کرد  تصور 

سیاسی فکر کند که در آن خلیلی و محقق از حیز انتفاع 

بیرون باشند و جنبش روشنایی نیز در سطح جهانی و برای 

گیرد. قرار  توجه  مورد  فردا  در  تاریخی 

که  میزان  ششم  از  قبل  اندکی  قربان،  عید  سوم  روز 

روشنایی مشخص  نامحدود جنبش  تظاهرات  دومین  برای 

دانشگاه،  استادان  شامل  نفر  یک  و  بیست  با  بود،  شده 

تا  متنفذان اجتاعی و فعاالن مدنی به منزل بهزاد رفتیم 

از او بخواهیم که در مورد تظاهرات تجدید نظر کند. بهزاد 

این خواست را با قاطعیت رد کرد و وقتی من یکی دو جمله 

ای  آمده  »تو  گفت:  و  کرد  قطع  را  سخنم  کردم،  استدالل 

با شنیدن  مواد جمع کنی!«  نامه ی رسگشاده ات  برای  که 

اتفاقا  و  منی ماند  باقی  من  گفنت  برای  چیزی  حرف،  این 

زبان دیگران نیز برای هرگونه استدالل و ارصار بسته شد. 

این نشان می داد که سیاست و نگاه سیاسی بهزاد چقدر با 

بود. هم سطح  محقق  و  خلیلی 

***

توسل بهزاد به انتشار پیام - مخصوصا پیام های ویدیویی 

ثبت می کرد  مزاری در پشت رسش  از  بزرگی  با عکس  که 

– یکی از مواردی بود که به نظرم بسیار کالسیک، کهنه و 

ناشیانه جلوه می کرد و بیشر پا را در کفش خلیلی و محقق 

ارث  به  از دهه ی هفتاد  پیام دادن  بود. سنت  داخل کردن 

دهه ی  در  بود.  زمان  آن  مبارزاتی  تاکتیک های  از  و  مانده 

هفتاد وقتی مزاری برای مهاجران ایران و پاکستان یا اروپا 

و امریکا پیام می فرستاد، به دلیل محدودیت در کانال های 

استفاده  کتبی  پیام های  ارسال  یا  ویدیو  ثبت  از  ارتباطی 

می شد؛ به طور مثال، هرگاه کسی از بیرون می آمد، ضمن 

دیدار و صحبت هایی که با مزاری داشت، از او درخواست 

می کرد تا برخی از حرف هایش را برای مخاطبان بیرونی به 

صورت ویدیویی بگوید. این حرف ها ثبت می شد و مردم در 

هر جایی که این ویدیو را می دیدند و می شنیدند، به طور 

بعدها  باخرب می شدند.  از دیدگاه و سخن مزاری  مستقیم 

فرهنگی های خلیلی و محقق این سنت را در رویکرد رهربی 

آنان نیز به کار می گرفتند. 

و  اقتضاها  و  هفتاد  دهه ی  با  روشنایی  جنبش 

محدودیت های آن بیش از دو و نیم دهه فاصله داشت. در 

به حدی  ارتباط جمعی  وسیله های  روشنایی  زمان جنبش 

انعکاس  رسعت  به  حرف،  کوچک ترین  که  بود  گسرده 

کهنه  سنت  یک  از  استفاده  این،  بر  بنا  می یافت.  جهانی 

برای هدفی جدید، چیزی بیشر از یک ناشی گری بی مزه 

ابزاری از عکس  از این، استفاده ی  تلقی منی شد. گذشته 

موجه  کاری  روشنایی  جنبش  و  بهزاد  برای  تنها  نه  مزاری 

نبود، بلکه شخصیت بهزاد را نیز تا حدی زیاد تحت الشعاع 

می داد. قرار 

به همین ترتیب، وقتی بهزاد عکس خود را با عکس هایی 

مدنی  حقوق  جنبش  رهرب  کینگ،  لوتر  مارتین  داکر  از 

امریکا شبیه سازی کرد و از طریق صفحات خودش به نر 

رساند، عطش خود به کیش شخصیت و چهره آرایی تقلیدی 

را بیشر از پیش منایان می کرد. این کار نیز بیان گر ذهنیت 

ناشی و غیر حرفه ای او در عرصه ی سیاسی و رهربی جنبش 

می گرفت.  الهام  محقق  و  خلیلی  از  که  بود  اجتاعی ای 

تا  مزاری شبیه سازی می کردند  با  را  آن ها عکس های خود 

چپن  یا  لنگی  با  یکی  این  چپن  یا  لنگی  مثال  که  بگویند 

مزاری شباهت داشته است. 

احتاال اولین بار خود بهزاد نبود که از شبیه سازی عکس 

و شخصیت خود با مارتین لوتر کینگ استفاده کرد. شاید 

کسی از هواداران او و جنبش روشنایی در بیرون از کشور 

این کار را کردند تا در ایجاد حس تعلق و یا دامن زدن به 

کاریزمای شخصیتی بهزاد سهم گیرند؛ اما وقتی خود بهزاد 

این عکس شبیه سازی شده را از طریق صفحات خود نر 

کرد، به گونه ی رصیح انجام این کار را مورد تأیید قرار داد و 

نشان داد که چقدر از این شبیه سازی لذت می برد.

لوتر  مارتین  با  بهزاد  شبیه سازی  که  می رسید  نظر  به 

کینگ، مانند شبیه سازی خلیلی و محقق با مزاری یا بهزاد، 

شبیه سازی دقیق و مطابق با واقع نبود. بهزاد از لحاظ نگاه 

و رویکرد مبارزاتی خود، دقیقا در نقطه ی مخالف با نگاه و 

رویکرد مبارزاتی مارتین لوتر کینگ قرار داشت. مارتین لوتر 

کینگ از مبارزه ی عدم خشونت جانبداری می کرد و نفرت 

را با نفرت پاسخ منی گفت. او زبانی سفته، متین و منطقی 

داشت که صدها هزار سفیدپوست را در جوار او قرار می داد 

تا برای رفع تبعیض و ستم نژادی در امریکا حرکت کنند. 

مارتین لوتر کینگ، بر اصالح و تبدیل قوانین نژادپرستانه 

تأکید داشت. جداسازی نژادی )Racial Segregation( را 

امری ناپسند و غیر انسانی می خواند و از رویایی یاد می کرد 

که »همه ی انسان ها، نه به خاطر رنگ پوست یا خون شان، 

قضاوت  مورد  شان،  انسانی  شایستگی های  خاطر  به  بلکه 

قرار گیرند.« از این منظر، بهزاد سنخیت روشنی با مارتین 

لوتر کینگ نداشت و زبان، حرکات و ژست هایش در نقطه ی 

مقابل لوترکینگ قرار می گرفت.

من در کتاب »بگذار نفس بکشم«، با استناد به برداشت ها 

لوتر  مارتین  مورد  در  را  نکته هایی  امریکا،  در  مطالعاتم  و 

کینگ و کار و میراث او در جنبش حقوق شهروندی امریکا 

آورده بودم که با الگوهای رفتار و حتا نگاه مبارزاتی بهزاد در 

تعارض قرار می گرفت. در یک بخش این حکایت آمده است:

راه انداخنت  با  كينگ،  لوتر  مارتني   19۶3 سال  »در 

مشهوري  سخرناين  امريكا  تاريخ  در  تظاهرات  بزرگ ترين 

«، جامعه ي  دارم  آرزويي  »من  عنواِن  تحت  كه  كرد  ايراد  را 

دو صد  از  بيش  مي ساخت.  خويش  مخاطب  را  امريكايي 

براي  امريكا  رسارس  از  سفيد  و  سياه  انسان  هزار  پنجاه  و 

لوتر  مارتني  و شنيدن سخرناين  تظاهرات  اين  در  اشراك 

ابراهام  يادبود  بناي  روبه روي  و  آمدند  واشنگنت  به  كينگ 

كردند. اجتاع  لينكلن 

خشونت  عدم  مبارزه ي  ميش  از  كينگ  لوتر  مارتني 

گاندي پريوي مي كرد. او خواست خود را برحق مي دانست 

او  او و همكاران  با مبارزات  به پريوزي آن اميان داشت.  و 

با  باالخره مجلس منايندگان  و  يافت  افزايش  فشار  كه  بود 

قانون  چهاردهِم  تعديل  موجب  به  كه  قدريت  از  استفاده 

در سال  و  برد  از بني  را  نژادي  تبعيض  بود،  يافته  اسايس 

تأمني  نيز  امريكا  سياهان  براي  شهروندي  حق   19۶4

شد. اين قانون به امضاي جانسن رسيد و اعالم شد كه هر 

ايالتي كه تبعيض را اعال كند، عمل آن مغاير قانون فدرال 

دانسته شده و هيچ گونه كميك از حكومت فدرال دريافت 

كرد. نخواهد 

در سال 19۶5، اليحه اي به تصويب رسيد كه طي آن هر 

رأي  امتياز صاحب حق  و  تبعيض  بدون  امريكايي  شهروند 

شمرده شد. در سال 19۶۸ حكم شد كه هر فرد مي تواند 

ملكيت خود را به دلخواه خود خريد و فروش كند.« )بگذار 

نفس بکشم، چاپ دوم، ص 3۶2(

کینگ،  لوتر  مارتین  جای  به  بهزاد،  می رسید،  نظر  به 

بیشر با مالکم ایکس، رهرب دیگر سیاهان امریکا شباهت 

لقب می دادند.  »تازیانه ی خشم سیاهان«  را  او  که  داشت 

مانند  که  بود  نیرباسکا  اهل  سیاه پوستی  ایکس،  مالکم 

نگاهی  و  آتشین  زبانی  شد.  مسلان  کلی،  علی  محمد 

انتقامی  از  و  داشت  سفیدپوستان  برابر  در  نفرت  از  مملو 

سهم گین می جوشید. او هیچ گونه انعطاف و آشتی در برابر 

سفیدپوستان و نظام نژادپرستانه ی سفیدها در امریکا را بر 

منی تافت. بهزاد، درست مانند مالکم ایکس، از سخنان و 

لحنی آشتی ناپذیر موج می زد. در جمالت او، چاشنی اصلی 

تحریک عامه، کلات و تعبیراتی بود که به هیچ صورت، راه 

باز منی گذاشت.  را  و گفت وگو  رفتار مساملت جویانه  برای 

»حکومت  این  از  و  می گفت  »فاشیست«  را  حکومت 

فاشیست« توقع می کرد که »به مطالبه ی مردم گوش دهد«؛ 

از  و  می کرد  متهم  سیستاتیک«  »تبعیض  به  را  حکومت 

همین حکومت می خواست که »لین برق 5۰۰ کیلوولت را از 

مسیر بامیان–میدان عبور دهد نه از مسیر سالنگ«؛ »ارگ 

توقع  اما  می کشاند؛  جهانی«  »محاکمه ی  به  را  سپیدار«  و 

داشت که از زبان »ارگ و سپیدار« آفرین و شادباش تحویل 

گیرد. این حرف ها از حرف هایی نبود که مارتین لوتر کینگ 

را کنار بهزاد قرار دهد؛ حرف هایی بود که مالکم ایکس را 

برایش  تا  می آورد  بهزاد  متاشای  به  گره کرده  مشت های  با 

را  او  نفرت  و  خشم  از  مملو  فریادهایی  در  و  بکشد  »هورا« 

کند. همراهی 

***

حاال در نیمه ی میزان 139۸ قرار داریم؛ چیزی نزدیک 

به سه و نیم سال بعد از بیستم ثور 1395. بهزاد، هانند 

جنبش روشنایی، زودتر از موعد، پیری و کهن سالی خود را 

از بهزاد، تصویری سزاوار  این تصویر  گردن گذاشته است. 

جنبش  از  کنونی  تصویر  که  هان گونه  نبود.  مطلوب  و 

روشنایی، تصویری سزاوار و مطلوب از این جنبش نیست. 

با  بود.  شکوه مندی  و  بزرگ  حرکت  روشنایی  جنبش 

این جنبش، جامعه به ظرفیت های عظیمی در درون خود 

پی برد و این ظرفیت ها را با شهامت و جرأت آفتابی کرد. 

جنبش  دوران  در  اما  است؛  باقی  همچنان  ظرفیت  این 

روشنایی آسیب های زیادی نیز به این ظرفیت وارد آمد که 

جربان آن به زمان و کار حوصله مندانه ای نیاز دارد. بخش 

در  او  می شود.  ارجاع  بهزاد  آدرس  به  آسیب  این  از  مهمی 

نقطه ی مرکزی جنبش ایستاده بود؛ ولی در ارائه ی الگوها 

سنجش  و  دقت  از  خود  مدیریتی  و  رهربی  منادهای  و 

نگرفت. کار  هوش مندانه ای 

بهزاد را از لحاظ سن و سال منی توان خیلی جوان قلمداد 

کرد. باالتر از چهل سال عمر، به طور طبیعی، با عقالنیت 

آن  نشان دادن  در  بهزاد  که  است  همراه  زیادی  پختگی  و 

او  کنار  در  که  نگرفت. شاید همه ی کسانی  منره ی خوبی 

قرار داشتند یا او را در این حرکت بزرگ همراهی می کردند، 

در اغفال کردن و لُو دادن او کم و بیش سهم داشته اند؛ اما 

حجم باالیی از مسؤولیت ها به شخص بهزاد برگشت می کند 

گالیه  این  نداد.  نشان  خود  از  را  الزم  کفایت  و  درایت  که 

جنبش  زمان  در  کاستی ها  این  متام  چرا  که  است  برحق 

روشنایی تذکر منی یافت؛ اما این نکته نیز قابل توجه است 

که گوش بهزاد در شنیدن سخن ناموافق اصال بدهکار نبود. 

او خود را در موقعیتی قرار داده بود که تنها آواز خوش برای 

او، آواز تکبیر و هورا و کف زدن و دامن زدن خشونت و نفرت 

بود. اسپ بهزاد در جنبش روشنایی با تندی مهارناپذیری 

می تاخت و تا به خود آمد، از همه ی کاروان به حدی پیش 

خیاالت  و  خود  دفن  و  مرگ  پذیرش  جز  چاره ای  که  افتاد 

خود در صحرای بی کسی و تنهایی نداشت. این یک دریغ 

تلخ بود و بهزاد، بیشر از هر کس دیگر، در خلق این دریغ 

نقش داشت.

سخنسرمقاله2 گونه ی  بر  اشکی 

بهزاد: مارتین لوترکینگ یا مالُکم ایکس؟
ــکا و  ــن امری ــح بی ــره ی صل ــه دور مذاک ــس از نُ پ

طالبــان، در حالــی  کــه بــه نظــر می رســید همــه چیــز 

بــه مراحــل پایانــی اش نزدیــک شــده اســت، ناگهــان 

دونالدترامــپ، رییــس جمهــور امریــکا، بــه دلیــل 

کشــته شــدن یــک رسبــاز ایــن کشــور در کابــل، 

ــرد. ــالم ک ــرده اع ــو و آن را م ــح را لغ ــرات صل مذاک

پــس از آن بــود کــه تنــور رقابت هــای نامــزدان 

و  شــد  گرم تــر   افغانســتان  در  ریاســت جمهوری 

برگــزاری انتخابــات از حاشــیه بــه مــنت آمــد. در 

انتخابــات مشــخص  حالــی  کــه هنــوز رسنوشــت 

ــات  ــتقل انتخاب ــیون مس ــر روز از کمیس ــت و ه نیس

خربهــای تــازه ای بــه گــوش می رســد، بــار دیگــر 

دونالــد ترامــپ گفــت کــه زمــان آن فــرا رســیده اســت 

تــا رسبــازان امریــکا بــه خانــه بازگردنــد. حرفــی کــه 

بــار دیگــر ســایه ی ابهــام، شــک و تردیــد را بــر همــه 

ــه  ــر ب ــردم بیش ــه م ــد ک ــب ش ــراند و موج ــا گس ج

ــه،  ــگ در آن منطق ــوریه و جن ــای س ــت کرده رسنوش

بیندیشــند.

با ســفر هیــأت مذاکره کننــده ی طالبــان و در رأس 

آن هــا مــال بــرادر، رییــس دفــر ایــن گــروه در قطــر، 

بــه کشــورهای گوناگــون، بــه خصــوص پاکســتان؛ بــار 

دیگــر شــائبه های از رسگیــری مذاکــرات صلــح بیــن 

امریــکا و طالبــان بــه وجــود آمــد.

حضــور  کــه  شــد  گفتــه  ابتــدا،  در  هرچنــد 

مناینــده ی  خلیــل زاد  زملــی  و  طالبــان  هم زمــان 

رس  بــر  گفت وگــو  پاکســتان،  در  امریــکا  خــاص 

ــان  ــه ی زندانی ــه آزادی و تبادل ــر از جمل ــائل دیگ مس

ــود کــه آن هــا  ــا مشــخص ب ــن دو طــرف اســت؛ ام بی

ــری  ــرای از رسگی ــدی ب ــا کلی ــنت راه ی ــال یاف ــه دنب ب

مذاکــرات صلــح انــد.

ــرده  ــالم ک ــان اع ــا طالب ــز، باره ــن نی ــش از ای پی

انــد کــه آمــاده ی از رسگیــری مذاکــرات انــد و در ایــن 

ــران، پاکســتان،  ــل روســیه، ای ــه، کشــورهای مث زمین

چیــن، عربســتان ســعودی و ... نیــز دخیــل بــوده 

و طالبــان متایــل داشــتند کــه می تواننــد حتــا در 

ــوند. ــارض ش ــح ح ــرات صل ــز مذاک ــیه رس می روس

حــاال امــا مشــخص شــده اســت، در زمــان حضــور 

خلیــل زاد در پاکســتان، وی بــا هیــأت طالبــان دیــدار 

کــرده و در بــاره ی رشایــط از رسگیــری مذاکــرات صلح 

رایزنــی کــرده اســت. گفتــه می شــود کــه مناینــده ی 

ــکا در امــور صلــح افغانســتان، ابتــدا در  ــژه ی امری وی

مجمــع عمومــی ســازمان ملــل بــا دیپلات هــای 

برجســته ی کشــورهای مختلــف دیــدار کرده و ســپس 

طالبــان را در پاکســتان دیــده اســت.

از  کلیــد  واقعــا  کــه  می رســد  نظــر  بــه  حــاال 

رسگیــری مذاکــرات صلــح امریــکا و طالبــان، وابســته 

نــزد  و  بگــرام  در  طــرف  دو  زندانیــان  آزادی  بــه 

اســت. حقانــی  شــبکه ی 

ــال  ــه دنب ــکا ب ــپ، امری ــد ترام ــه ی دونال ــه گفت ب

ــا  ــت ت ــان اس ــا طالب ــوب ب ــه ی خ ــک معامل ــام ی انج

پــس از آن رسبــازان خــود را بــه کشــور شــان فــرا 

بخوانــد؛ امــا ســوال اساســی آن اســت کــه ایــن 

ــا  ــا ب ــود؟ تنه ــی می ش ــه چیزهای ــامل چ ــه، ش معامل

آزادی »انــس حقانــی« از بگــرام و اســتادان امریکایــی 

و اســرالیایی آیــا مشــکل صلــح و عــدم وابســتگی یــا 

ــد؟ ــد ش ــل خواه ــده ح ــا القاع ــان ب ــاد طالب اتح

ــرات  ــوای مذاک ــه محت ــت ک ــر آن اس ــکل دیگ مش

صلــح بیــن امریــکا و طالبــان بــه روشــنی در اختیــار 

کســی نیســت و مــردم دقیقــا منی داننــد کــه توافــق 

روی چــه چیزهــای بــوده اســت و آیــا بــا از رسگیــری 

ــد  ــاد خواه ــری در آن ایج ــرات، تغیی ــاره ی مذاک دوب

شــد، یــا خیــر؟

ــال  ــدت دنب ــه ش ــان ب ــه طالب ــت ک ــخص اس مش

هیــچ  اگــر  حتــا  انــد؛  توافق نامــه  ایــن  امضــای 

ــان  ــه نش ــزی ک ــد. چی ــود نیای ــه وج ــری در آن ب تغیی

می دهــد، یــا طالبــان بــه شــدت دنبــال صلــح انــد یــا 

مــنت توافق نامــه، چنــان بــه میــل ایــن گــروه تنظیــم 

شــده اســت کــه نــگاه آنــان بــه ایــن توافق نامــه، 

ــد از مجــرای  ــاره بتوانن ــا دوب بســان فرصتــی اســت ت

ــند. ــود برس ــای خ ــام آرزوه ــه مت آن، ب

هــر چنــد گفتــه می شــد، توافــق بــه صورتــی 

اســت کــه امریــکا پنــج هــزار نظامــی اش را در 1۸۰ 

روز، پــس از امضــای توافق نامــه، از افغانســتان خــارج 

ــس  ــال پ ــان یک س ــده ی آن در جری ــد و باقی مان کن

ــی کــه دیگــر  ــد. در صورت ــر گردن ــکا ب ــه امری از آن، ب

گروه هــای  یــا  القاعــده  و  طالبــان  بیــن  اتحــادی 

تروریســتی دیگــر نباشــد و افغانســتان دوبــاره بــه 

النــه ی امــن بــرای گروه هــای تنــدرو و غرب ســتیز 

ــود. ــدل نش ب

آن چــه موجــب نگرانــی مــردم در جریــان مذاکــرات 

صلــح امریــکا و طالبــان شــد، دخیــل نبــودن حکومت 

و خواســت مــردم در آن بــود؛ چیــزی کــه اگــر در نظــر 

گرفتــه نشــود و مــردم افغانســتان، بــه عنــوان مالــک 

اصلــی ایــن رسزمیــن، رهــربی مذاکــرات را بــه عهــده 

نداشــته باشــند، بــدون شــک آمــدن صلــح بســیار دور 

از دســرس خواهــد بــود.

ــد؛  ــده ان ــته ش ــزی خس ــگ و خونری ــردم از جن م

امــا بــرای تأمیــن یــک صلــح پایــدار، بایــد خــود آن هــا 

تصمیم گیرنــده ی نهایــی باشــند تــا مذاکــرات منجــر 

ــح باعــزت و دوام دار شــود. ــه صل ب

از رسگیری مذاکرات صلح
 در هاله ای از ابهام

عزیز رویش

)روایت عزیز رویش از جنبش روشنایی(

مارتني لوتر كينگ از ميش 
مبارزه ي عدم خشونت گاندي 

پريوي مي كرد. او خواست خود 
را برحق مي دانست و به پريوزي 
آن اميان داشت. با مبارزات او و 
همكاران او بود كه فشار افزايش 
يافت و باالخره مجلس منايندگان 
با استفاده از قدريت كه به موجب 

تعديل چهاردهِم قانون اسايس 
يافته بود، تبعيض نژادي را از 
بني برد و در سال 1964 حق 

شهروندي براي سياهان امريكا 
نيز تأمني شد.
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با  افغانستان،  ریاست جمهوری  انتخابات  دور  چهارمین 

فراز و نشیب های بسیار برگزار شد. با آن  که سطح اشراک 

مردم در انتخابات کم تر توصیف شد؛ اما شاری از مردم، 

خطرات  قبول  با  دموکراسی  و  جمهوری  نظام  تداوم  برای 

شان  آینده ی  زعیم  و  رفتند  رأی  صندوق های  پای  جانی، 

شفافیت  عدم  و  تقلب  حارض،  حال  در  کردند.  انتخاب  را 

در شارش، سالمت آرای رأی دهندگان را تهدید می کند.

کمیسیون های انتخاباتی تعهد داده  اند که از آرای پاک 

که  منی دهند  اجازه  و  می کنند  حفاظت  افغانستان  مردم 

مدیریت انتخابات منجر به بحران سیاسی شود. هفده روز 

تقویم کمیسیون  اساس  بر  و  روند گذشته  این  برگزاری  از 

انتخابات، پنج روز تا اعالم نتیجه ی ابتدایی انتخابات باقی 

مانده است. کمیسیون انتخابات به تطبیق تقویم انتخابات 

را  ابتدایی  نتیجه ی  این است که  به دنبال  و  متعهد است 

در 2۷ میزان اعالم کند؛ اما در عین حال، گانه زنی هایی 

تقویم  ابتدایی طبق  نتیجه ی  دارد که ممکن است،  وجود 

که  است  ممکن  نتیجه،  اعالم  در  تأخیر  نشود.  اعالم 

میان  در  را  سیاسی  تنش های  و  رقابت ها  از  جدیدی  فاز 

بگشاید. انتخاباتی،  بازی گران 

که  می دهد  نشان  انتخابات  ناظر  نهادهای  یافته های 

 2۷ در  نتیجه  اعالم  آماده ی  انتخاباتی  کمیسیون های 

انتخابات  بنیاد  رییس  ایوب زاده،  نعیم  نیستند.  میزان 

باشد  قرار  اگر  که  می گوید  )تیفا(،  افغانستان  شفاف 

یک  اساس  بر  را  ابتدایی  نتیجه  ی  انتخابات،  کمیسیون 

کند،  همگانی  سفید،  و  سیاه  آرای  تفکیک  و  شفاف  روند 

می رسد. نظر  به  ناممکن  این 

انتخابات  کمیسیون  که  صورتی  در  می کند،  بیان  تیفا 

و  واکنش ها  با  کند،  اعالم  را  خود  دل خواه  نتیجه ی 

مخالفت های جدی تیم های انتخاباتی روبه رو خواهد شد.

انتخابات  کمیسیون  از  انتخابات  ناظر  نهادهای   

و  اسناد  رومنایی  با  را  ابتدایی  نتیجه ی  که  می خواهند 

بدون  نتیجه  اگر  صورت،  این  غیر  در  کند؛  اعالم  شواهد 

اعتاد و  اعتبار،  ارائه شود،  اسناد، شواهد و حساب دهی 

ساختارهای کمیسیون های انتخاباتی زیر سوال رفته و یک 

بود. خواهد  انتخاباتی  خودکشی 

عبدالله  داکر  ریاست  به  همگرایی«  و  »ثبات  تیم 

ریاست  به  انتخاباتی»دولت ساز«  رقیب  مهم ترین  عبدالله 

کارشیوه ی  از  همگرایی  و  ثبات  است.  غنی  محمدارشف 

نتایج  انتقال  روند  که  می کند  انتقاد  انتخابات  کمیسیون 

کمیسیون  مرکزی  اطالعات  بانک  به  رأی دهی  برگه های 

استند  مدعی  تیم،  این  مسؤوالن  شود.  متوقف  انتخابات، 

در  خود  طرزالعمل های  خالف  بر  انتخابات  کمیسیون  که 

می کند. کار  آرا،  جمع آوری  مورد 

تیم ثبات و همگرایی خود را برنده ی انتخابات خوانده 

اند و با انتقاد از کمیسیون انتخابات، تأکید بر این دارد که 

باید هر چه زودتر نتیجه ی انتخابات اعالم شود. این تیم، 

رقبای انتخاباتی اش به خصوص تیم دولت ساز را به تقلب 

متهم  انتخابات  از  بعد  و  انتخابات  از  پیش  سیستاتیک 

کمیسیون  کاری  روند  در  تأخیر  که  دارد  ادعا  و  می کند 

که  می گوید  دولت ساز  تیم  اما  است؛  مسأله  این  بیان گر 

به هرگونه فیصله و تصمیم گیری کمیسیون های انتخاباتی 

احرام می گذارد و هر نتیجه ای را که کمیسیون اعالم کند، 

مورد پذیرش این تیم خواهد بود.

شار دیگری از نهادهای ناظر ابراز نگرانی می کنند که 

اگر کمیسیون های انتخاباتی، به لحاظ زمانی  که در تقویم 

درج است، روند انتخابات را درست مدیریت نکنند، نه تنها 

شک و تردیدها نسبت به نتیجه ی انتخابات شکل می گیرد، 

بلکه رسآغاز یک بحران دیگر در کشور خواهد شد.

و  آزاد  انتخابات  بنیاد  اجرایی  رییس  رشید،  یوسف 

پیرامون  افغانستان  )تیفا(، می گوید که سیاسیون  عادالنه 

از  عده ای  اند؛  شده   بی تحمل  نتیجه،  اعالم  چگونگی 

و  دارند  را  وقت  از  پیش  پیروزی  ادعای  انتخاباتی  رشکای 

برخی هم ذهنیت سازی می کنند که انتخابات در دور اول 

این  همه ی  می شود.  کشانیده  دوم  دور  به  و  ندارد  برنده 

موارد، اذهان عامه را نسبت به نتیجه ی انتخابات مغشوش 

می کند. ایجاد  را  حساسیت ها  و  کرده 

را  انتخابات  کمیسیون  چالش های  از  برخی  تیفا، 

اما  باشد؛  توجیه  قابل  و  معقول  می پذیرد که ممکن است 

به  و  نیست  قبول  قابل  دلیل  بدون  چالش ها  این  پذیرش 

این مسأله استند که  ناظر نگران  نهادهای  همین منظور، 

نباید روند اعالم نتیجه هانند انتخابات پارملانی به درازا 

شود. کشیده 

اگر  انتخابات،  کمیسیون  که  معتقدند  ناظر  نهادهای 

از محالت و  نتایجی  که  بر اساس فرم  را  ابتدایی  نتیجه ی 

مراکز رأی دهی دریافت کرده، اعالم کند، می تواند در 2۷ 

آرای  طبق  را  نتیجه  اگر  و  شود  کار  این  به  موفق  میزان  

بایومریک شده اعالم کند، در این صورت، همگانی کردن 

بود. خواهد  زمان گیر  نتیجه 

بایومریک  دستگاه های  از  معلومات  که  صورتی   در 

شود،  داده  انتقال  مرکزی  اطالعات  بانک  به  زودتر  هرچه 

امکان تفاوت میان برگه های کاغذی نتایج و دستگاه های 

یک  کاغذی  برگه  یک  در  مثال؛  دارد.  وجود  بایومریک 

محل، دو صد نفر رأی داده اند؛ اما در دستگاه بایومریک، 

رأی   12۰ وجود،  این  با  که  می دهد  نشان  رأی  هشتاد 

را  محل  هان  صندوق  باید  کمیسیون  می کند.  تفاوت 

ابتدایی  نتیجه ی  اعالم  این صورت،  در  که  کند  شناسایی 

منی رسد. نظر  به  عملی  میزان   2۷ در 

دید  رأی دهی،  روند  ختم  از  پس  انتخابات  کمیسیون 

و منایندگان کشورهای  با سفیران  را  زیادی  بازدیدهای  و 

نتیجه  اعالم  و  انتخابات  از شفافیت  و  انجام داده  خارجی 

هیأت  تازگی،  به  است.  داده  اطمینان  تقویم،  اساس  بر 

اعالمیه  )یوناما(  افغانستان  در  ملل متحد  سازمان  معاونت 

انتخابات  کمیسیون  آمده  آن  در  که  است  رسانده  نر  به 

اقدامات زیادی را برای جلوگیری از تقلب روی دست گرفته 

است.

افراد  همه ی  که  خواسته  انتخابات  کمیسیون  از  یوناما 

آورند  دست  به  اطمینان  آرا  شارش  روند  از  باید  ذی نفع 

مسؤولیت  ذی دخل،  افراد  که  کرده  تأکید  نیز  نهاد  این  و 

دارند. انتخابات  اعتباردهی  در  مشرک 

زمانی که در سال 2۰1۰ برای چهل مین و آخرین بار به 

افغانستان سفر کردم، فکر می کردم پایان کابوس جنگ در 

افغانستان نزدیک است؛ اشتباه می  کردم. حاال که از آن زمان 

هان  به  هم  هنوز  می گذرد،  سال  هشت  از  بیش  کنون  تا 

از  ایجاد قانون حایت  ابتدای  هدف هایی چسپیده  ایم که 

آزادی در سال 2۰۰2، برای این رسزمین تعریف کرده بودیم. 

هدف ما »وجود دولِت فراگیر، برابری جنسیتی، و حکومتی 

بود که از اقوام گوناگون منایندگی کند.«

در اواخر سال 2۰۰1، تقاضا کردیم که حکومت طالبان 

اسامه بن الدن و دیگر جانی های القاعده را به ایاالت متحده 

نپذیرفتند،  را  تقاضا  این  طالبان  که  زمانی  کند.  تسلیم 

افغانستان  متام  بر  ظاهرا  و  برچیدیم  را  گروه  این  حکومت 

به  سودی  جنگیدن  و  ایستادگی  در  طالبان  بودیم.  مسلط 

دست نیاوردند؛ به همین دلیل به سادگی »مخفی شدند«؛ 

اما شکست نخورده بودند. افغان ها در روزهای اول، نیروهای 

چیزی  نه  می دانستند؛  ناجی  و  آزادی بخش  را  امریکایی 

بیشر.

اکنون پس از 1۸ سال، ترامپ در مالقات 22 جون که با 

عمران خان، نخست وزیر پاکستان داشت، گفت که می تواند 

افغانستان را از »صفحه ی روزگار محو کند«؛ اما »منی خواهد 

1۰ ملیون نفر را بکشد.« این تهدید باعث نگرانی افغان های 

زیادی شد که از قدرت هوایی امریکا به خوبی آگاه استند. 

صلح  به  پاکستان  که  گفت  خربنگاران  به  ترامپ  آقای 

خواهد  کمک  جنگ«  این  از  ما  شدن  »بیرون  و  افغانستان 

کرد. این خرب خوبی برای دولت آقای غنی در کابل بود که 

ریشه ی  را  طالبان  از  پاکستان  مخفی  نه چندان  پشتیبانِی 

می داند. جاری  جنگ  اصلی 

در رابطه به این موضوع، از گفت وگوهای یک ساله میان 

دولت  امریک  ویژه ی  مناینده ی  خلیل زاد،  زملی  و  طالبان 

افغانستان بیرون گذاشته شد. آن ها پیش نویس توافق نامه ای 

طالبان،  حمالت  توقف  برابر  در  بود  قرار  که  کردند  تهیه  را 

بخشی از 14۰۰۰ نیروی امریکایی باقی مانده در افغانستان، 

این کشور را ترک کنند؛ اما برای نهایی شدن این توافق نامه، 

خلیل زاد نیاز به تأیید و امضای رییس جمهور ترامپ داشت.

رییس جمهور هم طی مالقاتی که در 3۰ آگست با مایک 

پیشین  مشاور  بولنُت  جان  و  خلیل زاد  خارجه،  وزیر  پُمپیو، 

امنیت ملی داشت؛ وارد این قضیه شد. آن توافق نامه به دلیل 

میل شدید ترامپ به منایش دیپلاتیک نهایی نشد و در آن 

تجدید نظر صورت گرفت.

طالبان،  با  مالقاتی  از  بی درنگ  ترامپ  رییس جمهور 

خلیل زاد و دولت افغانستان )که هرگز بر تالش خلیل  زاد در 

حتا  زود،  خیلی  اما  داد؛  خرب  نگذاشت(  صحه  گفت وگوها 

برای خود رییس جمهور هم مشخص شد که دعوت طالبان 

با  توافق نامه ی جزئی،  امضای  و  تأیید  برای  دیوید  به کمپ 

به حاشیه راندن دولت مروع افغانستان، ایده  ی بسیار بدی 

را پس گرفت. بی درنگ دعوتش  ترامپ هم  بود. 

طالبان قبل از برگزاری آن مالقات، زیاده روی کردند. این 

گروه در 9 سپتامرب مسؤولیت حمله ای را بر عهده گرفت که 

که  بود  آن  از  پس  و  شد  کشته  امریکایی  رسباز  یک  آن  در 

»مرده  گروه  این  با  گفت وگوها  گفت،  ترامپ  رییس جمهور 

است.«

سپس بدون هیچ توضیحی در دوم اکتوبر، رییس جمهور 

با فرستادن خلیل زاد به پاکستان برای گفت وگو با مالبرادر، 

یکی از رهربان طالبان و وزیر خارجه ی پاکستان، گفت  وگوها 

را دوباره آغاز کرد؛ اما دولت افغانستان که طالبان آن را رژیم 

بود.  نشده  دست نشانده می خواند، هنوز شامل گفت  وگوها 

پیش نویس  با  غنی  رییس جمهور  مخالفت  حال،  همین  در 

را  ترامپ  قدری  به  طالبان،  و  امریکا  صلح  تفاهم نامه ی 

برافروخته کرد که دعوت غنی به واشنگنت را هم پس گرفت.

ملی  امنیت  مشاور  محب،  حمدالله  اخیر،  هفته های  در 

و  عمومی  مجمع  ملل،  سازمان  برای  تندی  سخن  غنی، 

منایندگان امریکا داشت. او به اعضای شورای روابط خارجی 

هشدار داد که »طالبان آماده ی صلح با هیچ کسی نیستند، 

آن ها آماده شده اند که کنرل افغانستان را در دست گرفته 

به قدرت برگردند.« و 

خلیل  زاد،  گفت وگوهای  که  داد  هشدار  همچنان  محب 

میان شورشیان  باید  مذاکرات صلح  نیست.  مذاکرات صلح 

در  می تواند  متحده  ایاالت  اما  باشد؛  افغانستان  حکومت  و 

کند.  گفت   وگو  می خواهد  که  کسی  هر  با  خروجش  مورد 

مذاکرات باید از طریق همکاری ای که امریکا این همه روی 

آن رسمایه  گذاری کرده، صورت بگیرد. محب هشدار داد که 

»طالبان دولتی در انتظار نیست، بلکه آن ها شورشیانی استند 

که در برابر مردم خود شان می جنگند. فکر منی کنم جهان، 

تنها بنشیند و برگشت این گروه به افغانستان را متاشا کند.«

باشد،  داشته  بیشری  پیچیدگی  به  نیاز  که  صورتی  در 

انتخابات  سپتامرب،   2۸ در  افغانستان  که  گفت  باید 

ریاست جمهوری اش را برگزار کرد. نتایج هنوز مشخص نیست 

و متامی طرف ها شکایت هایی را مبنی بر تلقب، ثبت کرده 

اند. نامزدان پیش تاز، دو رهرب فعلی این کشور، رییس جمهور 

استند.  اجرائیه،  رییس  عبدالله  عبدالله  و  غنی 

غنی مخالفت خود را با رییس جمهور ترامپ واضح بیان 

کرده است. مشخص نیست که عبدالله در پی شارش آرا به 

دنبال معامله ی جداگانه ای با رییس  جمهور ترامپ خواهد بود 

یا خیر. آیا ترامپ طوری بر انتخابات تأثیر خواهد گذاشت که 

برای اهدافش مناسب باشد؟ شا قضاوت کنید.

خواستش  و  ترامپ  تغییر  حال  در  شخصیت  به  توجه  با 

رفنت  اوج  به  از  قبل  نتایجی  آوردن  دست  به  بر  مبتنی 

کمپاین های انتخاباتی، من انتظار دارم که ترامپ مالقاتش 

را با طالبان انجام دهد و اگر رییس جمهور افغانستان به آن 

اعراض کند، خودش را میان افراد زیادی که به امریکا پشت 

این که گوشه گیر می شود. یا  و  یافت  زدند، خواهد  پا 

زیبا  مان  روبه روی  منظره ی  و  ایم  جاده  این  پایان  در  ما 

نیست. هیچ راه حل نظامی ای وجود ندارد. رؤیای ما برای 

پایان دادن به فساد و ایجاد دموکراسی ای که در آن برابری 

رؤیا! است؛  دقیقا همین  رعایت شود،  جنسیتی 

مردم  که  رؤیاهایی  این  از  استند  آماده  امریکا  مردم  آیا 

زیادی در افغانستان، به ویژه زنان در رس می پرورانند، دست 

افغانستان و  از  انتخاب دیگری داریم؟ رفنت ما  آیا  بکشند؟ 

تصمیم  که  آن  داخلی  رهربان  به  امور  اداره ی  دادن  تحویل 

بگیرند چه کسی رهرب این کشور باشد، تصویر زیبایی نیست؛ 

انجام  در سوریه هم  و حاال  ویتنام کردیم  در  را  کار  این  اما 

است. رفنت  وقت  اکنون  می دهیم. 

3

تیفا: کمیسیون ها نباید دست به 
خودکشی انتخاباتی بزنند

رنج افغانستان

زیر پل سوخته آدم های  قصه ی 

با  وسیم  است.  چاشت  از  پیش  ده  نزدیک  ساعت 

ظاهری آراسته و نشاطی که در چهره اش موج می زند، در 

نبش گوالیی دواخانه ایستاده است؛ جایی که با رؤیا قرار 

گذاشته بود. چند بار ساعت مچی اش را نگاه می اندازد. 

کمی رس می دواند به این سو و آن سو. 

بیاید.  مالقاتش  به  رؤیا  که  می آید  نظر  به  محال 

در  تحت هیچ رشایطی   که  بود  این  او،  از  من  شناخت 

با تاریک  طول روز از خانه بیرون منی شد؛ فقط عرصها 

شدن هوا به پل سوخته می آمد. بعید بود؛ اما رؤیا می آید. 

آرایش  و  میان دخران شیک پوش  در  هنوز  که  دخری 

گذار  و  گشت  دواخانه  گوالیی  در  آبی  چادر  با  شده 

می کرد، غیر ممکن بود توجه کسی را به خود جلب نکند. 

رنگ  بادیدن  است،  دوخته  دور  به  چشم  که  وسیم 

با  را  رؤیا کمی مضطرب می شود. چند سوال  آبی چادر 

بعدها  را  خود مرور می کند؛ سوال هایی که جواب شان 

می فهمد. 

وسیم که نه زندگی با اعتیاد را تجربه کرده است و نه 

با خود  از وضعیت معتادان زیر پل سوخته دارد،  خربی 

فکر می کند که شاید بتواند فرشته ی نجات رؤیا شود. او 

به این فکر نکرده است که برای یک معتاد، جز رسیدن 

به پولی که بتواند با آن خاری اش را درمان کند، ارزش 

دیگری وجود ندارد.

معتاد  افراد  این  از  یکی  به  خودش  وسیم  که  بعدها 

تبدیل شده بود، به خوبی می فهمید که چی چیزی برای 

معتاد  فرد  چطور  و  است  مهم  مخدر  مواد  از  معتاد  یک 

برای  از خودگذری دیگران،  و  می تواند در مقابل خوبی 

بدهد. ادامه  آنان،  فداکاری  از  منفعتش  بیشر  مکیدن 

مورد  در  می زدیم؛  حرف  مورد  این  در  وسیم  با  وقتی 

سوال هایی  و  بود  گرفته  رؤیا  نجات  برای  که  تصمیمی 

که آن لحظه در ذهنش مرور کرده بود، همه چی برایش 

روشن شده بود و می توانست کاری را که رؤیا با او کرده 

بود را درک کند.

خودش  زندگی  است.  دیگری  چیز  حاال  من  درک 

نوعی نیاز است. این نیاز در ذات انسان ریشه دارد؛ اما 

قرار  آن  در  را  انسان ها خود  ما  که  گوناگونی  در رشایط 

می کند.  تغییر  نیاز  شکل  و  نوعیت  می دهیم، 

و  رویا  وسیم،  من،  به  جامعه  که  باوری  و  نگرش  نوع 

صدها نام دیگر که معتاد  شده بودند، رشایط را طوری 

ساخته بود که خود را نیازمند دیگران بدانیم و این نیاز را 

از هر راه ممکن اشباع کنیم. دزدی، رسکیسه، زورگویی، 

یا از هر راه ممکن دیگری.

سوال هایی که وسیم در دلش مرور می کند، با نزدیک 

شدن رؤیا شکی را در او قوت می دهد. شک این که رؤیا 

حارض به ترک مواد مخدر می شود یا نه. رؤیا واقعا نیاز به 

کمک دارد یا تظاهر می کند. 

قوت  برای  فرصتی  تا  می کند  تندتر  قدم هایش  رویا 

گرفنت آن حس شک در وسیم پیدا نشود. رویا و وسیم به 

محض این که به همدیگر می رسند، تکسی ای را دربست 

حرف های  متام  آن ها  می گیرند.  رؤیا  خانه ی  مقصد  به 

به  وسیم  معرفی  چگونگی  برای  راه  مسیر  در  را  شان 

بدل می کنند.  و  رد  رویا  خانواده 

قرار می شود که وسیم خود را از هم  صنفی های سابق 

دیدن  با  که  کسی  کند.  معرفی  زبان  آموزشگاه  در  رؤیا 

رؤیا در این رشایط تصمیم بر کمک او گرفته و او چون 

مدتی  این  در  است،  حارض  است،  مسافر  شهر  این  در 

که رؤیا برای ترک به کمپ می رود، بیاید خانه ی آنان و 

بگیرد. بر دوش  را،  بر عهده داشت  رؤیا  مسؤولیتی که 

صحبت  وارد  رؤیا  بزرگ  برادر  و  مادر  با  وقتی  وسیم 

می شود، می بیند که آنان توجهی به پیشنهاد او و زندگی 

رؤیا ندارند. او برای جلب توجه مادر رؤیا، بسته های مواد 

رؤیا  راه  بین  بیرون می کند که در  از جیبش  را  مخدری 

تا  مادرش  بدهد  به  حالتی  چنین  در  تا  بود  داده  او  به 

خانواده ی رؤیا او را جاگزین رؤیا برای تهیه ی مواد مخدر 

شان کنند و اجازه بدهند که رؤیا برای درمان در یکی از 

کمپ های ترک اعتیاد بسر شود. دیدن بسته های مواد 

مخدر، رضایت خاطر مادر رؤیا را فراهم می کند و باعث 

می شود که با وسیم حرف بزند.

وسیم وعده می سپارد که حارض است هنگامی که رویا 

از مواد مخدر دست کشید و به زندگی پاک خود برگشت، 

با او ازدواج می کند. 

می گذارند.  هم  با  را  قرارها،  و  می شود  زده  حرف ها 

در  نظامی اش  قطعه ی  به  برود  می گیرد  تصمیم  وسیم  

بگیرد. رخصت  فرمانده اش  از  ماه  یک  برای  تا  ریشخور 

ادامه دارد ...

نجات دخرت معتاد به بهای 
معتادشدن پرس  

من یک معتادم

حسن ابراهیمی

سیدمهدی حسینی

مرتجم: مهدی غالمی
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کــه  اســت  خشــکه  بــه  محــاط  کشــور  افغانســتان 

ــه، رانــش  زمیــن،  ــروز حــوادث طبیعــی؛ مثــل زلزل ــزان ب می

برف کــوچ، طوفــان و ســیل در ایــن کشــور در ســطح باالیــی 

ــاد گزارش هــا، افغانســتان دوازدهمیــن  ــر بنی وجــود دارد. ب

کشــور زلزله خیــز و بیســت وچهارمین کشــور ســیالب خیز 

در جهــان اســت و از نظــر خشک ســالی نیــز بیســت ودومین 

ــه شــار مــی رود. ــان ب کشــور در جه

ــوادث  ــه ح ــیدگی ب ــور رس ــت در ام ــؤوالن وزارت دول مس

میــزان  مــاه  تــا   139۸ ســال  آغــاز  از  کــه  می گوینــد 

ــیالب و  ــه، س ــی )زلزل ــر حــوادث طبیع ــر اث ســال جــاری، ب

ــر  ــور، 2۷۰ نف ــف کش ــای مختل ــالی( در والیت ه خشک س

ــر  ــم و بارندگی هــای اخی ــر اقلی ــا تغیی ــد؛ ام ــه ان جــان باخت

ــه  ــم، ب ــاهدش بودی ــل ش ــزی و کاب ــا ی مرک ــه در والیت ه ک

آمــار آســیب دید گان حــوادث طبیعــی افــزوده اســت.  

طبیعــت  دیگــر  بــار  طبیعــی،  حــوادث  تازه تریــن  در 

ــت  ــاختار دول ــاند. در س ــیب رس ــردم آس ــه م ــور ب ــن کش ای

افغانســتان، وزارتــی بــه نــام وزارت دولــت در امــور رســیدگی 

و  پیش گیــری  آن  اهــداف  کــه  دارد  وجــود  حــوادث  بــه 

ــای  ــازی روش ه ــیب دیدگان و بهینه س ــه آس ــانی ب امدادرس

کاهــش خســارت ها اســت. 

ــاره ی  ــن وزارت، در ب ــاور ای ــی، مش ــط رحان  عبدالباس

شــدید  بارندگی هــای  مالــی  و  جانــی  خســارت های 

گفــت:  کابــل  صبــح  روزنامــه ی  بــه  گذشــته  روزهــای 

»بارندگی هــای روزهــای اخیــر کــه از پنج شــنبه ی دو هفتــه 

ــنبه  ــا روز یک ش ــه ای ت ــورت وقف ــه ص ــد و ب ــش رشوع ش پی

ــه  ــادی ب ــه داشــت، خســارت های زی ــه ی گذشــته ادام هفت

مــردم رســاند. بــا تأســف، در ایــن حــوادث طبیعــی، شــش 

ــه ی  ــدود 4۰ خان ــی و ح ــر زخم ــه ، 14 نف ــان باخت ــر ج نف

ــد.« ــده ان ــب ش ــی تخری ــبی و کل ــورت نس ــه ص ــکونی ب مس

ســازمان های  شــده ی  پیش بینــی  گزارش هــای 

هواشناســی، بــرای فصــل رسمــای امســال حاکــی از آن 

ــه تغییــرات اقلیمــی در جهــان و منطقــه،  اســت کــه نظــر ب

ــود.  ــر از ســال های دیگــر خواهــد ب زمســتان امســال رسدت

ــی  ــز در پ ــرف  را نی ــنگین ب ــارش س ــال ب ــن رسدی، احت ای

ــت.  ــد داش خواه

در  بارنده گی هــا  حجــم  پیش بینی  هــا،  اســاس  بــر 

مناطــق مختلــف کشــور بیــن پنــج تــا پنجــاه ملی مــر 

تخمیــن شــده اســت. در آخریــن رسوی مســؤوالن ایــن 

تعــداد 1۰۷  کشــور،  در رسارس  کــه  اســت  آمــده  وزارت 

ولســوالی و 3۰3 قریــه بــا تهدیــد بلنــد حــوادث طبیعــی در 

فصــل زمســتان روبــه رو خواهــد بــود. 

تدابیر  دولت برای زمستان پُر از حادثه    

ــران  ــک، نگ ــدون ش ــی، ب ــای هواشناس ــا پیش بینی ه ب

خواهیــم شــد و بــه دنبــال چــاره یــا تدبیــری خواهیــم بــود 

تــا حوادثــی کــه قــرار اســت از دل طبیعــت اتفــاق بیفتــد و 

ــری  ــارات کم ت ــد، خس ــرار ده ــر ق ــر تأثی ــان را زی ــی  م زندگ

بــه جــا بگــذارد.

مشــاور وزارت دولــت در امــور رســیدگی بــه حــوادث 

ــی  ــوادث پیش بین ــرای ح ــال ب ــه امس ــد ک ــی می گوی طبیع

شــده در فصــل رسمــا، ایــن وزارت بودجــه ای را بــه مبلــغ 3۰ 

میلیــون دالــر بــرای رســیدگی بــه حــوادث طبیعــی ســنجش 

کــرده اســت.  از مجمــوع ایــن مبلــغ، تــا کنــون 2۶ میلیــون 

دالــر بــه حســاب ایــن  وزارت واریــز شــده و 4 میلیــون دالــر 

دیگــر باقــی مانــده اســت.

آقــای رحانــی بــه منبــع متویلــی ایــن بودجــه اشــاره ای 

ــت  ــی دول ــه ی مل ــول  از بودج ــن پ ــه ای ــت ک ــته و گف داش

ــه شــده اســت.  پرداخت

عبدالباســط رحانــی از اقداماتــی کــه پــس از قــرار 

گرفــنت ایــن پــول بــه دســرس شــان انجــام داده انــد، 

گفــت کــه ایــن وزارت، از تهیــه  و انبارســازی مــواد خوراکــی 

و خیمه هــای  گــرم  لباس هــای  بســته بندی  تــا  و گنــدم 

ســیار را بــه امتــام رســانده و ایــن روزهــا در تــالش آن اســت 

تــا بســته های صحــی و وســایل پخت وپــز را نیــز بــرای 

همچنیــن  وی  کنــد.  فراهــم  احتالــی،  آســیب دیدگان 

تأکیــد کــرد کــه ایــن وزارت توانســته اســت گروهــای امــداد 

اضطــراری را در نقــاط پرخطــر جابه جــا کننــد.

مناطق پرخطر ناشی از حوادث طبیعی

ــاله   ــه س ــه در آن هم ــت ک ــی اس ــالنگ ها از مناطق س

هــر  و  می پیونــدد  وقــوع  بــه  شــدید  برف  باری هــای 

ــت. ــنگین اس ــبک و س ــای س ــاهد برف کوچ ه ــتان ش زمس

ــه  ــد ک ــوادث می گوی ــور ح ــت در ام ــاور وزارت دول مش

بــرای ســهولت مســافران در مســیر ســالنگ جنوبــی  و 

شــالی، در مواقــع برف کــوچ و کــوالک، توانســته انــد 
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نفــر را دارد، آمــاده بســازند. همچنیــن قراردادهایــی نیــز 

بــرای پــاک کاری جاده هــا در ســالنگ ها پــس از بــروز 

ــا  ــه امض ــی ب ــای خصوص ــا رشکت ه ــی، ب ــوادث احتال ح

ــه حــوادث طبیعــی  رســیده اســت. مســؤوالن رســیدگی ب

شــده  متعهــد  نیــز  جهانــی  جامعــه ی  کــه  می گوینــد 

اســت تــا بخشــی از کمک هــای مربــوط بــه رســیدگی بــه 

ــد ــم کن ــی را فراه ــوادث طبیع ح

میــزان  اســاس  بــر  افغانســتان  تقســیم بندی 

طبیعــی خطرهــای 

مســؤوالن وزارت دولــت در امــور رســیدگی بــه حــوادث 

طبیعــی بــه ایــن باورنــد کــه مناطــق مختلــف افغانســتان 

زلزلــه،  خشک ســالی،  شــامل  طبیعــی،  بــالی  پنــج  را 

مختلــف  فصل هــای  در  برف کــوچ  و  طوفــان  ســیالب، 

ســال تهدیــد می کنــد.

ــته  ــن وزارت، رش ــده ی ای ــات گرد آم ــاس اطالع ــر اس ب

ــق  ــی از مناط ــه یک ــتان را ب ــش، افغانس ــای هندوک کوه ه

زلزله خیــز جهــان تبدیــل کــرده و میــزان وقــوع زلزلــه 

تخــار،  مثــل  کشــور،  شــال -رشقی  والیت هــای  در 

ــنت  ــرار گرف ــل ق ــه دلی ــدی، ب ــان و دایکن ــان، بامی بدخش

در ارتفاعــات ایــن رشــته کوه هــا، بــه مراتــب بیشــر از 

ــت.  ــور اس ــاط کش ــایر نق س

قندهــار، هــرات، فاریــاب و در مجمــوع والیت هــای 

آســیب پذیری  میــزان  کشــور  شــال -رشقی  و  رشقــی 

مقابــل  در  والیت هــا  ســایر  بــه  نســبت  بیشــری 

می باشــد. دارا  را  ســیالب ها 

و  شــالی  جنوب-غربــی،  جنوبــی،  والیت هــای 

بخشــی از والیت هــای مرکــزی افغانســتان نیــز در مقابــل 

اســت. آســیب پذیر  خشک ســالی 

در افغانســتان، همــه ســاله حــوادث طبیعــی در کنــار 

از  را  قربانــی  بیشــرین  ترافیکــی،  و  امنیتــی  حــوادث 

ــاهد  ــور ش ــن کش ــردم ای ــرد و م ــتان می گی ــردم افغانس م

بــوده  تاریــخ  حادثه هــای خطرنــاک طبیعــی در طــول 

ــت. اس

در  طبیعــی  حــوادث  مرگ بارتریــن  از  یکــی 

ــا  ــود کــه تنه ــه در ســال 199۸ ب ــوع زلزل افغانســتان، وق

در والیــت تخــار بــر عــالوه ی خســارات مالــی، حــدود 

چهــار تــا چهــار نیــم هــزار تــن در آن کشــته و بیــش از ده 

هــزار نفــر دیگــر زخمــی شــدند.

ــتان  ــارص افغانس ــخ مع ــه در تاری ــری ک ــه ی دیگ حادث

بی  پیشــینه خوانــده شــده، لغــزش زمیــن در ولســوالی 

ارگــوی والیــت بدخشــان در ســال 2۰14 بــود کــه باعــث 

کشــته شــدن بیــش از 25۰۰ تــن شــد. در ایــن حادثــه، 

3۰۰ خانــه ی مســکونی بــه صــورت کامــل زیــر خــاک 

شــد.

اســت  افغانســتان  برف گیــر  مناطــق  از  ســالنگ ها   

مســیر  ایــن  از  کابل-شــال  عمومــی  جــاده ی  کــه 

دلیــل  بــه  زمســتان  فصــل  در  همه ســاله،  و  می گــذرد 

ایــن  شــدن  مســدود  شــاهد  شــدید،  برف باری هــای 

آن  در  ســنگین  و  ســبک  برف کوچ هــای  و  شــاهراه 

مناطــق  ســال13۸۸،  در  شــدیدی   طوفــان  اســتیم. 

ــرود  ــا آن، ف ــان ب ــت و همزم ــرا گرف ــالنگ را ف ــی س جنوب

آمــدن برف کــوچ، منجــر بــه کشــته شــدن نزدیــک بــه 

19۰ نفــر و زخمــی شــدن 2۰۰ نفــر دیگــر شــد.

بی جاشــدگان حوادث طبیعی 

حــوادث مرگ بــار طبیعــی و برف باری هــای شــدید، 

و  می گیــرد  قربانــی  افغانســتان  مــردم  از  همه ســاله 

ســبب بی جــا شــدن هــزاران باشــنده ی ایــن کشــور از 

می شــود. شــان  خانه هــای 

امــور  وزارت  ســخنگوی  انصــاری،  عبدالباســط 

آغــاز  از  کــه  می گویــد  عودت کننــدگان،  و  مهاجــران 

ــه دلیــل ناامنــی،  ــن ب ــا کنــون،1۰۷۸۰ ت ســال جــاری ت

ــا  ــان بی ج ــی  ش ــق اصل ــی از مناط ــوادث طبیع ــر و ح فق

شــده انــد کــه بیشــر از ســه هــزار تــن آنــان در اثــر 

شــان  خانه هــای  تــرک  بــه  مجبــور  طبیعــی،  حــوادث 

ــد.  ــده  ان ش

و  پنچشــیر  بغــالن،  فاریــاب،  بدخشــان،  کــرن، 

ســمنگان از والیت هایــی اســت کــه بیشــر مــردم بــر اثــر 

ــد.  ــرده  ان ــرک ک ــان را ت ــای ش ــی، خانه ه ــوادث طبیع ح

افغانستان4 مهاجران  روایت 

رشایــط زندگــی در افغانســتان از دیربــاز بــه ایــن ســو، بــه گونــه ای 

اســت کــه بــرای بیشــر باشــندگان آن هیــچ حــق انتخابــی جــز 

ــندگان  ــادی از باش ــار زی ــان ش ــن می ــذارد. در ای ــرت منی گ مهاج

ــه  ــرای ادامــه ی زندگــی از روســتاها ب ــه درون کوچــی روی آورده و ب ب

شــهرها رسازیــر می شــوند. در کنــار ایــن، بخــش زیــادی از جمعیــت 

افغانســتان مهاجــرت داخلــی را راه حــل ندانســته و ناچــار می شــوند 

بــرای ادامــه ی زندگــی بــه بیــرون از افغانســتان مهاجــرت کننــد.

دوام ناامنــی و جنــگ داخلــی کــه روزانــه ده هــا کشــته و زخمــی از 

مردمــان ایــن رسزمیــن می گیــرد، بــا فقــر مفــرط و بیــکاری بی پایــان 

و عامل هــای فرهنگی-مذهبــی دیگــر، دســت بــه دســت هــم داده تــا 

۶ میلیــون افغانســتانی را از کشــور فــراری بدهــد.

از ایــن ۶ میلیــون مهاجــر افغانســتانی، 2.5 میلیــون آن در ایــران 

ــون دیگــر آن در پاکســتان. باقــی آن هــا  ــد و 2.4 میلی ــه رس می برن ب

در ۶۸ کشــور دیگــر جهــان پراگنــده انــد.

بیشــر مهاجــران افغانســتانی بــرای رســیدن بــه کشــور مقصــود، 

ناچــار می شــوند همــه دار و نــدار خویــش را هزینــه ی مهاجــرت 

کننــد؛ امــا زمانــی کــه ایــن مهاجــران بــه کشــورهای مقصــود یــا غیــر 

آن جــا بــه جــا می شــوند، شــار انــدک آن هــا در کشــور میزبــان 

بــا پیش آمــد خوبــی روبــه رو شــده و اجــازه ی مانــدن در کشــور 

مهاجرپذیــر را دریافــت می کننــد؛ امــا شــار زیــاد آن هــا پــس از 

ســپری کــردن ماه هــا یــا ســال ها، بــدون خواســت خودشــان بــه 

کشــور بازگردانــده می شــوند.

در ایــن میــان شــاری هــم زمانــی کــه درد مهاجــرت را منی توانند 

ــد.  ــر می گردن ــتان ب ــه افغانس ــود ب ــل خ ــه می ــد؛ ب ــر دوام بیاورن بیش

از ایــن میــان شــاری از آن هــا کــه پــس از ســال ها مهاجــرت و 

تجربــه ی متفــاوت از زندگــی بــه افغانســتان بــر می گردنــد، بــه دلیــل 

ــتان،  ــه ی افغانس ــان در جامع ــاره ی ش ــام دوب ــد ادغ ــی در رون ناکام

ــا راه  ــرت را تنه ــدم؛ مهاج ــا چن ــار دوم و ی ــرای ب ــوند ب ــار می ش ناچ

 نجــات شــان انتخــاب کننــد بــا ایــن کــه می داننــد در مهاجــرت هــم 

ــه از  ــن ک ــر ای ــد مگ ــاره ای ندارن ــا چ ــند. این ه ــایش منی رس ــه آس ب

آتشــی بــه آتــش دیگــر بپرنــد.

مهاجــر افغانســتانی در مســیر رفــت و آمــد، هویــت خــودش را از 

ــد کار  ــه بای ــینی ک ــود؛ ماش ــدل می ش ــین ب ــه ماش ــت داده و ب دس

ــد و کار... ــد و کار کن کن

و  مهاجــران  وزارت  ســوی  از  شــده  ارائــه  آمــار  اســاس  بــه 

عودت کننــدگان افغانســتان، بــا برپایــی رژیــم سیاســی جدیــد، 

ــه ی  ــه گون ــه ب ــد ک ــور رشوع ش ــه کش ــران ب ــت مهاج ــیالب بازگش س

مجموعــی در هجــده ســال گذشــه نزدیــک 1۰ ملیــون افغانســتانی 

ــد. ــته ان ــاز گش ــور ب ــه کش ــان ب ــر جه ــورهای دیگ از کش

در ســال 2۰1۷ میــالدی، ۸19 هــزار، در ســال 2۰1۸ میــالدی، 

۸4۰ هــزار و از رشوع ســال 2۰19 میــالدی تــا حــال 3۸5 هــزار 

ــاز گشــته اســت. مهاجــر افغانســتانی بــه کشــور ب

ــال  ــتان در س ــه افغانس ــت کنندگان ب ــم بازگش ــرا رق ــه چ ــن ک ای

ــرت و  ــت، وزارت مهاج ــر اس ــش کم ت ــال پی ــا س ــه ب 2۰19 در مقایس

ــد کــه ناامنــی، فقــر، بیــکاری و  عودت کننــدگان افغانســتان می گوی

ــت کنندگان  ــار بازگش ــه ش ــت ک ــده اس ــث ش ــتان باع ــیدن زمس رس

در ســال جــاری بــه مراتــب پاییــن بیایــد.

ــه در  ــتانی هایی ک ــار افغانس ــتان از ش ــن افغانس وزارت مهاجری

ــد،  ــرده ان ــرت ک ــتان مهاج ــرون از افغانس ــه بی ــر ب ــال اخی ــده س هج

هیــچ گونــه آمــاری نــدارد و دلیــل آن را مســافرت و یــا مهاجــرت غیــر 

قانونــی می دانــد. عبدالباســط انصــاری، ســخنگوی ایــن وزارت، 

می گویــد کــه بیشــر ایــن مهاجــران از طــرف شــب و بــه گونــه ی غیــر 

قانونــی توســط قاچاق بــران انســان از کشــور بیــرون می شــوند؛ روی 

ایــن دلیــل آمــار آن هــا نــزد مــا موجــود نیســت.

در برنامــه ای کــه وزرات مهاجریــن افغانســتان در نظــر دارد، بایــد 

از میــان ایــن 1۰ میلیــون بازگشــت کننده بــه کشــور، بــرای اشــخاص 

و خانواده هــای تهی دســت زمیــن دولتــی توزیــع شــود کــه آن هــا در 

ــر  ــا ه ــتند ت ــت جمهوری اس ــان ریاس ــار فرم ــم انتظ ــه چش ــن زمین ای

چــه زود تــر زمین هــای دولتــی را در والیت هــا شناســایی کــرده و 

ــه گفتــه ی  ــاز گشــت کنندگان رشوع کننــد. ب ــه ب ــد توزیــع آن را ب رون

ــن  ــت کننده زمی ــزار بازگش ــا ه ــه ده ه ــا ب ــاری، در والیت ه ــای انص آق

توزیــع شــده اســت.

ــتانده  ــتان بازگش ــه افغانس ــربی ب ــه ی ج ــه گون ــه ب ــی ک مهاجران

شــده انــد، یــا مهاجــر غیــر قانونــی بــوده انــد، از ایــن امتیــاز محــروم 

ــوده  ــه ب ــض چ ــن تبعی ــل ای ــه دلی ــن ک ــا ای ــد؛ ام ــده ان ــناخته ش ش

ــوری   ــان ها ط ــت انس ــا رسنوش ــال گوی ــت. ح ــن نیس ــد روش می توان

ــج بکشــند.  ــد بیشــر رن ــاز هــم بای ــج کشــیده و ب ــد کــه بیشــر رن ان

ــه در  ــی دارد و ن ــرت ارزش ــان مهاج ــه در جه ــی ن ــر قانون ــر غی مهاج

ــودش. ــور خ کش

ــتانی ها  ــاد افغانس ــش زی ــد؛ بخ ــان می ده ــا نش ــا و آمار ه جرب ه

ــت  ــی و امنی ــت غذای ــنت امنی ــرای یاف ــه وار ب ــود مورچ ــال ها می ش س

روانــی میــان مرزهــای خــاردار رسگرداننــد و گاهــی از بلندایــی 

آرزوی  و گاهــی در دل دریــا  و می شــکنند  پاییــن  بــه  می لولنــد 

ــا  ــا ج ــه ها و نهنگ ه ــن کوس ــی را در ده ــت غذای ــه امنی ــیدن ب رس

می گذارنــد.

افغانستانی های محکوم
 به مهاجرت

فرزندان زمین

سنجش 30 میلیون دالر برای هزینه ی  
حوادث طبیعی در زمستان 

احتمال افزایش آمار آسیب دیدگان در زمستان امسال

راحله یوسفی

مجیب ارژنگ

 سالنگ ها از مناطق برف گیر 

افغانستان است که جاده ی 

عمومی کابل-شامل از این 

مسیر می گذرد و همه ساله، 

در فصل زمستان به دلیل 

برف باری های شدید، 

شاهد مسدود شدن این 

شاهراه و برف کوچ های 

سبک و سنگین در آن 

استیم. طوفان شدیدی  در 

سال1388، مناطق جنوبی 

سالنگ را فرا گرفت و 

همزمان با آن، فرود آمدن 

برف کوچ، منجر به کشته 

شــدن نزدیک به 19۰ نفر و 

زخمی شدن ۲۰۰ نفر دیگر 

شد.
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بــه عنــوان يــک روان شــناس و مشــاور خانــواده، پــدر و 

مــادران زيــادی را مالقــات و مســائل زيــادی را در امــر تربيــت 

نتيجــه  ايــن  بــه  فرزنــدان مشــاهده کــرده  ام؛ در مجمــوع 

رســيده ام کــه يکــی از خال هــای تربيتــی، بی توجهــی بــه 

تربيــت جنســی از زمــان کودکــی اســت. عــدم توجــه بــه تربيــت 

جنســی، می توانــد پيامدهــای زيــادی را بــرای والديــن و فرزنــد 

ــد  ــی، می توان ــی و ناآگاه ــن بی توجه ــاورد. اي ــار بي ــه ب ــان ب ش

بــه شــکل رفتارهــای تنــد، خِشــن و واکنشــی والديــن در برابــر 

کنجکاوی هــای جنســی طبيعــی فرزنــد شــان باشــد، می توانــد 

بــه شــکل عــدم نظــارت صحيــح بــر فرزنــد و روابــط او باشــد يــا 

می توانــد عــدم آمــوزش بــه فرزندان در مــورد مســائل رضوری ای 

ــائل،  ــن مس ــه ی اي ــد. هم ــد، باش ــد بدانن ــن باي ــر س ــه در ه ک

ــد.  ــش می ده ــدان افزاي ــی را در فرزن ــرات جنس ــال خط احت

بارهــا دخــران و بانــوان را مالقــات کــردم کــه گاهــی بــرای 

ــود را  ــی خ ــی در دوران کودک ــوع آزار جنس ــتین بار موض نخس

ــخ خــود  ــات تل ــکار، احساســات و هيجان ــد و از اف مطــرح کردن

گفتــه انــد؛ ايــن منونــه ای اســت از پيامدهــای ناخوشــايند 

بی توجهــی بــه تربيــت جنســی. در ايــن مطلــب، بــه طــور 

مختــرص بــه ماهيــت تربيــت جنســی و اهمیــت آن بــرای کــودک 

ــت. ــده اس ــه ش ــودک پرداخت ــی ک ــی و جنس ــالمت روان و س

تربيــت، همه جانبــه اســت. فرزنــد شــا بايــد در همــه ی 

ابعــاد، مــورد تربيــت و پــرورش قــرار بگــريد؛ نــه فقــط در جنبه ی 

ذهنــی و جســمی. غالبــا ً بــا ابعــاد جســانی، روان شــناختی، 

ذهنــی، اجتاعــی و معنــوی آشــنا اســتيم. يکــی از ابعــاد مهــم 

ــدی اســت کــه مــورد  تربيتــی، تربيــت جنســی اســت. ايــن بُع

ــای  ــد پيامده ــه می توان ــی ک ــت؛ غفلت ــه اس ــرار گرفت ــت ق غفل

ناخوشــايند و حتــا خطرناکــی بــرای فرزنــدان، بــه ويــژه در 

ــت  ــت از تربي ــت نادرس ــار آورد. برداش ــه ب ــروزی ب ــه ی ام جامع

تصــور  والديــن  از  بســياری  تــا  می شــود  موجــب  جنســی، 

کننــد کــه منظــور از تربيــت جنســی، آمــوزش مســايل جنســی 

و گفت وگــو بــا کــودک در مــورد نحــوه ی برقــراری رابطــه ی 

ــت  ــی در تربي ــش مهم ــوزش نق ــد، آم ــر چن ــت. ه ــی اس جنس

ــن  ــه اي ــی ب ــت جنس ــوان تربي ــچ عن ــه هي ــا ب ــی دارد؛ ام جنس

ــت. ــی نيس معن

ــا،  ــی آن، نگرش ه ــه ط ــت ک ــدی اس ــی فراين ــت جنس تربي

باورهــا و ارزش هــا در کــودک شــکل می گــريد و در متــام طــول 

عمــر، بــر موضوعــات مهمــی مثــل روابــط بــني فــردی و عاطفی، 

ــی او تأثريگــذار اســت. در  ــش جنس ــت و گراي ــت، هوي صميمي

فراينــد تربيــت جنســی، رفتارهــا و مهارت هــای والديــن در ايــن 

زمينــه، کيفيــت ارتبــاط بــا فرزنــد، ارائــه ی اطالعــات مناســب، 

بــه جــا و بــه موقــع، از اهميــت بســيار زيــادی  برخــوردار اســت.

ــا  ــه ش ــت ک ــر از آن اس ــی، نزدیک ت ــتفاده ی جنس سوءاس

بــا ســه گام ســاده،  فکــرش را می کنیــد. شــا می توانیــد 

ــود  ــودک خ ــه ک ــر را ب ــای پُرخط ــوید و رفتاره ــر ش ــث تغیی باع

بفهانیــد.

ــد  ــدن او را ببین ــی ب ــدام  خصوص ــت ان ــی خواس ــر کس  اگ

یــا خواســت کــه بــه او نشــان دهــد، ایــن نــگاِه پرخطــر اســت. 

صحبت کــردن در بــاره ی انــدام خصوصــی کــودکان، حــرِف 

انــدام  فــرد سوءاســتفاده گر خواســت  اگــر  اســت.  پرخطــر 

ــر  ــِس پرخط ــل مل ــن عم ــد، ای ــس کن ــودک را مل ــی ک خصوص

اســت. بــردن کــودک در مــکان خلــوت و خصوصــی بــدون 

اجــازه ی پــدر و مــادر در تنهایــی،  ِپرخطــر اســت. بغــل کــردن 

کــودک و فــردن او بــه شــکلی نامناســب، بغل کــردِن پرخطــر 

ــت.  اس

گام دوم: اگــر هــر کــدام از ایــن رفتارهــا اتفــاق افتــاد، 

ــان  ــودک  ت ــت از ک ــاع و حای ــد و در دف ــان دهی ــش نش واکن

ــد.  ــدام کنی اق

گام ســوم: ایــن اطالعــات را بــه دیگــران آمــوزش دهیــد. هــر 

چقــدر ایــن آموزش هــا گســرده تر باشــد، زمینه هــای آزار و 

ــود. ــر می ش ــه کم ــی در جامع ــکالت جنس مش

ــت  ــورد تربی ــن در م ــه والدی ــی ک ــای غلط ــاره ی باوره در ب

ــرد: ــاره ک ــر اش ــوارد زی ــه م ــوان ب ــد، می ت ــی دارن جنس

1- رونــد تربیــت جنســی بایــد مقطعــی و در صــورت لــزوم در 

اوایــل نوجوانــی انجــام گیــرد.

ــح دادن  ــه توضی ــازی ب ــس نی ــد پ ــدم منی پرس ــر فرزن 2- اگ

نیســت.

3- شــناخت موضوعــات جنســی می توانــد آسیب رســان 

ــود. ــودک ش ــک ک ــث تحری ــد و باع باش

و  ندارنــد  جنســی  احســاس  نــوع  هیــچ  4-کــودکان   

نیســتند. جنســیتی  موجــودات 

5- اگــر کودکــی رفتــار یــا گفتــار جنســی مانند بزرگ ســاالن 

انجــام می دهــد، پــس می دانــد ایــن عمــل چیســت. 

۶- تربیــت جنســی در حــد پاســخگویی بــه ســوال های 

جنســی کــودکان کافــی اســت. 

۷- والدیــن نیــازی بــه یادگیــری ایــن مهــارت ندارنــد و 

بــرای  مناســبی  جایگزیــن  می تواننــد  معلــان  و  مربیــان 

باشــند.  آمــوزش 

۸- کودک من در معرض سوء اســتفاده ی جنسی نیست.

در  کــودکان  بــه  جنســی  دادن  آگاهــی  بــه  رابطــه  در 

ســنین مختلــف، می تــوان اطالعــات جنســی بــه کــودکان 

را تقســیم بندی کــرده و در هــر ســنی دادن اطالعــات بــه 

کــودک متفــاوت اســت؛ مثــال کــودکان تــا 5 ســالگی بایــد »نــام 

ــد  ــلی را بدانن ــای تناس ــه اعض ــدن از جمل ــای ب ــح اعض صحی

و درک کننــد کــه نــوزادان از رحــم مــادر متولــد می شــوند. 

مفهــوم فضــای خصوصــی را هنــگام تعویــض لبــاس و رفــنت بــه 

ــرد  ــا ف ــن ی ــا والدی ــی ب ــه راحت ــد ب ــد، بتوان ــویی بدانن دست ش

بزرگ ســال قابــل اعتــاد دیگــری در بــاره ی جنســیت صحبــت 

ــس  ــزت  نف ــود ع ــث خ ــر و مؤن ــت مذک ــه هوی ــبت ب ــد، نس کنن

ــد.« ــته باش داش

کــودک تــا ســن 9ســالگی بایــد بتوانــد تولیــد مثــل حیوانات 

و گیاهــان را بــه عنــوان بخشــی از چرخــه ی حیــات درک کنــد. 

در پاســخ بــه ســوال های چــون نــوزادان از کجــا می آینــد؟ 

ــد بیــرون؟  ــادر؟ چطــوری می آین ــد در دل م چطــوری می رون

چیزهایــی شــنیده باشــد. از تفــاوت بیــن دو جنــس آگاه باشــد 

و بتوانــد از واژگان صحیــح بــرای اشــاره بــه انــدام تناســلی 

ــه  ــوط ب ــم مرب ــد. مفاهی ــتفاده کن ــف اس ــس مخال ــود و جن خ

ــه ای از  ــدر و مادرشــدن را بفهمــد. درک پای ــی پ ــواده، یعن خان

ــی  ــه ی جنس ــق رابط ــه از طری ــری ک ــای دیگ ــدز و بیاری ه ای

منتقــل می شــود، داشــته باشــد؛ نســبت بــه ســالمت و ایمنــی 

خــود احســاس مســؤولیت کنــد. بتوانــد احساســات خــود را بــا 

ــا افــراد بزرگ ســال قابــل اعتــاد در میــان بگــذارد. والدیــن ی

کــودکان 9 تــا 13 ســال بایــد جنســیت را بــه عنــوان بخــش 

طبیعــی از زندگــی درک کننــد. بــا تغییــرات طبیعــی دخرهــا 

و پرسهــا در دوران بلــوغ )عــادت ماهیانــه و احتــالم( آشــنا 

ــه مفاهیــم آمــوزش جنســی  ــد تولیــد مثــل، از جمل شــوند. رون

را درک کننــد. در بــاره ی انتقــال ویــروس ایــدز و بیاری هایــی 

کــه از طریــق جنســی منتقــل می شــوند اطالعــات بیشــری بــه 

دســت بیاورنــد. بداننــد کــه سوء اســتفاده ی جنســی و عاطفــی 

ــخیص داد؟  ــوان آن  را تش ــه می ت ــت و چگون چیس

پاسخ گویی به سوال های جنسی کودکان

ــه  ــه ســوال های جنســی، شــامل چهــار مرحل پاســخ گویی ب

می شــود: 

ــد.  ــتقبال کنی ــان اس ــودک  ت ــوال ک ــه ی اول از س در مرحل

و  شــوخی  بــه  را  موضــوع  و  نشــوید  رشمنــده  و  مضطــرب 

مســخرگی نگیریــد. دقــت کنیــد واقعیــت را بگوییــد و در پاســخ 

ــه ی دوم  ــد.  در مرحل ــره نروی ــان، طف ــد ت ــوال فرزن ــه س دادن ب

می گوییــم چــه ســوال خوبــی! تــو چــی فکــر می کنــی؟ از 

میــزان اطالعــات کــودک ســوال کنیــد. »چطــور شــد کــه ایــن 

ــد  ــی دارد، بای ــرش غلط ــر نگ ــد؟« اگ ــش آم ــت پی ــوال برای س

ــه او پاســخی ســاده،  ــد ب ــه ی ســوم بای اصــالح شــود. در مرحل

ــد  ــوش نکنی ــا فرام ــه داد و ضمن ــم و صادقان ــل فه ــاه، قاب کوت

اطالعــات پیــش از حــد ندهیــد. حداکــرث 2 یــا 3 جملــه کفایــت 

می کنــد. حتــا ارزش هــای شــخصی خــود، مثــل ارزش هــای 

ــد. ــه دروغ نگویی ــید ک ــه باش ــد. متوج ــم بگویی ــی را ه مذهب

 در مرحلــه ی آخــر، میــزان دریافــت کــودک و درک او را 

بررســی کنیــد. از کــودک بخواهیــد دوبــاره تکــرار کنــد. در 

ــد. ــدد کنی ــالح مج ــاز اص ــورت نی ص

اگــر کــودک در معــرض پیام هــای جنســی قــرار گرفــت 

چــه بایــد کــرد؟

ــرار  ــی ق ــای جنس ــرض پیام ه ــه در مع ــی ک ــورد کودک در م

ــه را  ــد. صحن ــران کنی ــه در بح ــدا مداخل ــت، در ابت ــه اس گرفت

ــری  ــم، پرخاش گ ــی، خش ــش هیجان ــد. از واکن ــت کنی مدیری

و  صحبــت  کــودک  بــا  کنیــد.  پرهیــز  کــودک  ترســاندن  و 

ــد  ــد بدان ــد. بگذاری ــرار نکنی ــأله ف ــد. از مس ــازی کنی اعتادس

شــا قصــد تنبیــه او را نداریــد. اعتــاد کــودک را جلــب کنیــد. 

دریافــت کــودک را بررســی کنیــد. از او بپرســید چــه دیــده 

ــت  ــث هدای ــوید. از بح ــا ش ــات او را جوی ــزان اطالع ــت. می اس

 شــده اســتفاده کنیــد. اطالعــات کــودک را اصــالح و امنیــت او 

را فراهــم کنیــد. اطالعــات درســت و متناســب بــا ســن کــودک 

بدهیــد. بــر رازداری، حریــم خصوصــی و تناســب رفتــار بــا 

ــاق  ــری و اتف ــرای پیش گی ــر الزم ب ــد. تدابی ــد کنی ــن، تأکی س

افتــادن مجــدد را انجــام دهیــد و در نهایــت واکنش هــای 

هیجانــی کــودک را تــا مدتــی نادیــده بگیریــد و بــا ثبــات رفتــار 

ــد.« کنی

در صــوريت  کــه تربيــت جنســی، مــورد توجــه والديــن قــرار 

نگــريد، احتــاال  کــودک از احســاس ارزش منــدی و عــزت 

نفــس پايــني برخــوردار اســت و هويــت جنســی ضعيفــی دارد. 

ــای  ــا نقش ه ــی ب ــاط خوب ــده ارتب ــد در آين ــه منی توان در نتيج

جنســيتی مناســب خــود داشــته باشــد. بــه طــور خالصــه، 

ــرس از  ــت و پ ــحال نيس ــش خوش ــده، از زن بودن ــر در آين دخ

ــت و  ــاس کفاي ــد احس ــه باي ــدی ک ــه ح ــرا ب ــش؛ زي ــرد بودن م

ــا هم جنســان خــود منی کنــد. همــه ی  توان منــدی در رابطــه ب

ايــن عوامــل می توانــد بــر روابــط بــني فــردی، عاطفــی و 

ــالوه  ــد. ع ــذار باش ــده تأثريگ ــال و آين ــودک در ح ــی ک اجتاع

ــته  ــه گذش ــروزی، نســبت ب ــه ی ام ــه شــد، جامع ــر آنچــه گفت ب

بســيار تغيــري کــرده اســت. موقعيتــی کــه کــودکان امــروز در آن 

رشــد می کننــد، قابــل مقايســه بــا ســال های گذشــته نيســت. 

نوجوانــی  يــا  کودکــی  ســال های  می توانيــد  راحتــی  بــه 

ــا  ــد و تفــاوت رشايــط زندگــی امــروزی ب ــاد بياوري ــه ي خــود را ب

ــی  ــه ی مزيت هاي ــار هم ــد. در کن ــوح ببيني ــه وض ــته را ب گذش

ــروزی دارد،  ــای ام ــات در دني ــرش اطالع ــانه ها و گس ــه رس ک

خطراتــی نيــز بــه همــراه دارد. فرزنــدان امــروز در صــورت 

در  والديــن،  صحيــح  نظــارت  عــدم  و  بی توجهــی  غفلــت، 

ــر و  ــط پرخط ــد. رواب ــرار دارن ــری ق ــيب های جدی ت ــرض آس مع

آســيب زا و دوســتی های ناســامل، ســوء اســتفاده های عاطفــی 

ــد  ــه راحتــی می توان و جنســی کــه در صــورت عــدم نظــارت، ب

در محيط هــای مجــازی و واقعــی اتفــاق بيفتــد، بخشــی از  

ــت. ــرات اس ــن خط اي

جمع بندی

پــدر و مــادر عزيــز! بــا توجــه بــه آنچــه گفتــه شــد، می دانيــم 

ــی  ــت جنس ــت از تربي ــروزی غفل ــه ی ام ــژه در جامع ــه وي ــه ب ک

ــرای  ــی را ب ــه خطرناک ــايند و البت ــای ناخوش ــد پيامده می توان

فرزنــدان بــه بــار بيــاورد. چــه بخواهيــم و یــا نخواهيــم، امــروزه 

ــود دارد  ــته وج ــه گذش ــبت ب ــری نس ــی بيش ــای جنس پيغام ه

ــد.  ــرار می گرين ــا در معــرض آن ق ــدان م کــه فرزن

از رســانه ها و شــبکه های ارتبــاط جمعــی گرفتــه تــا افــرادی 

کــه در ارتبــاط بــا فرزنــدان اســتند. مطمئنــا نظــارت کامــل بــر 

همــه ی آنچــه فرزنــدان از محيــط خــود دريافــت می کننــد، 

ــروری در  ــرای فرزندپ ــه ب ــل عاقالن ــت. راه ح ــر نيس امکان پذی

ــدر  ــک پ ــت. ي ــارت اس ــنت مه ــی و داش ــروزی، آگاه ــای ام دني

ــور  ــرای حض ــود را ب ــد خ ــد فرزن ــه باي ــد ک ــادر آگاه می دانن و م

در همــني اجتــاع شــايد پرخطــر آمــاده کننــد. می داننــد 

ــند؛  ــته باش ــدی داش ــی تک بُع ــيوه ی تربيت ــک ش ــد ي ــه نباي ک

آن هــا بــه همــه ی ابعــاد تربيتــی فرزنــد خــود توجــه نشــان 

می دهنــد. تربيــت جنســی فرزنــد شــان را جــدی مــی گرينــد؛ 

ــاال  ــا عــزت نفــس ب ــدی ب ــن صــورت فرزن ــرا می داننــد، در اي زي

خواهنــد داشــت کــه مهــارت تصميم گــريی درســت در روابــط 

بــني فــردی، عاطفــی و يــا رشايــط پــر خطــر را دارد. پــدر و مــادر 

آگاه می داننــد کــه تربيــت جنســی کارآمــد، نــه تنهــا احتــال 

ــدان در  ــرای فرزن ــی را ب ــتفاده ی جنس ــل سوءاس ــی مث خطرات

جامعــه ی امــروزی کمــر و او را بــرای زندگــی ســامل آمــاده 

مشــکالت  از  بســياری  کــه  بدانيــد  اســت  جالــب  میکنــد. 

ــی از  ــويی، ناش ــی و زناش ــط عاطف ــراد در رواب ــني اف ــود ب موج

عــدم تربيــت صحيــح جنســی و غفلــت از آن در دوران کودکــی 

اســت. اصــوال ايــن افــراد در رابطــه ی عميــق عاطفــی بــا 

ــی  ــد و تواناي ــدی منی کنن ــاس رضايت من ــل، احس ــرف مقاب ط

ــد. ــش را ندارن ــی لذت بخ ــه ی جنس ــک رابط ــراری ي برق

5 تربیت جنســی کودکان را جدی بگیرید

خدیجه محمدی 

در مــورد کودکی که در معرض 

پیام های جنسی قرار گرفته 

است، در ابتدا مداخله در 

بحران کنید. صحنه را مدیریت 

کنید. از واکنش هیجانی، 

خشم، پرخاش گری و ترساندن 

کودک پرهیز کنید. با کودک 

صحبت و اعتامدسازی کنید. 

از مسأله فرار نکنید. بگذارید 

بداند شــام قصد تنبیه او را 

ندارید. اعتامد کودک را جلب 

کنید. دریافت کودک را بررسی 

کنید. از او بپرســید چه دیده 

است. میزان اطالعات او را 

جویا شوید. از بحث هدایت 

 شده استفاده کنید. 
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ــار  ــی از چه ــی، یک ــالمت عموم ــات س ــاس تحقیق ــر اس ب

کــودک فرانســوی در ســال 2۰2۰ بســیار چــاق خواهنــد 

ــن مشــکل  ــه ای ــد کشــورهای دیگــر کــه ب ــود؛ درســت مانن ب

ــت.  ــی اس ــتباه زندگ ــل روش اش ــه دلی ــن ب ــد و ای ــار ان دچ

خانه نشــینی بیــش از حــد، ســبب چنــد برابــر شــدن چاقــی 

درکــودکان می شــود. کــودک چــاق ممکــن اســت در جوانــی 

چــاق نباشــد؛ امــا یــک نــو زاد چهارکیلویــی نســبت بــه 

دیگــر نــوزادان، حــال متفــاوت می توانــد داشــته باشــد. 

هیــچ چیــزی مشــخص نیســت. بــه هــر حــال، اضافــه وزن در 

یک ســالگی می توانــد بــرای  وزن کــودک هشــدار خوبــی 

ــر اســت. ــی او دو براب ــن، خطــر چاق ــر ای ــا ب باشــد. بن

ــن چــاق  ــه ی متخصصــان، اگــر یکــی از والدی ــق گفت طب

ــت  ــد یاف ــش خواه ــر افزای ــار براب ــا چه ــر ت ــن خط ــد، ای باش

ــال  ــا 5 س ــنین 3 ت ــه در س ــی ک ــی کودکان ــر از نیم و بیش

چــاق اســتند، در بزرگ ســالی نیــز چــاق خواهنــد مانــد. 

ــه زندگــی در رشوع 13ســالگی  ــد شــان ب ــن کــودکان امی ای

ــت. ــد یاف ــش خواه کاه

خــون  فشــار  ازدیــاد  ماننــد؛  عوارضــی  دارای  چاقــی 

ســاید گی  دیابــت،  چاقی-عروقــی،  مشــکالت  رشیان هــا، 

پیــش از وقــت مفصل هــا اســت؛ در زمــان کودکــی نیــز 

ــق  ــودک از طری ــدن ک ــخند ش ــل ریش ــی مث ــکالت روح مش

می شــود. دوســتانش  و  هم صنفــان 

ــدارد،  ــکی ن ــی و پزش ــه ی ژنتیک ــی، جنب ــر چاق ــس اگ پ

ایــن  مســؤول  مــا،  زندگــی  روش  اصــول،  ایــن  بــر  بنــا 

وضعیــت اســت. اســتفاده از غذاهــای فســت فودی، چــرب و 

مــی آورد. بــار  اضافــه وزن  خانه نشــینی، 

مســأله ی مهــم دیگــر، عالقــه ی کــودکان بــه شــیرینی ها 

اســت. پــس، بــرای ســوخت ایــن کالری هــا کــودکان بــه 

جــای نشســنت پــای تلویزیــون، بایــد تَحــرک داشــته باشــند 

و بــازی کننــد؛ چــون ســوخت را قبــل از ایــن کــه بــه چربــی 

ــرط  ــتفاده ی مف ــه اس ــد. البت ــرصف می کنن ــود، م ــدل ش مب

ــه  ــراوان ک ــک ف ــن و من ــا روغ ــا ب ــکویت ها و چپس ه از بیس

دارای کم تریــن مقــدار مــواد مغــذی اســت، ســبب می شــود، 

کــودکان بــه اضافــه وزن مبتــال شــوند. نقــش والدیــن در ایــن 

و  میوه هــا  ســبزی ها،  کــردن  جایگزیــن  می توانــد  راســتا 

لبنیــات بــه جــای اســتفاده ی مــداوم کــودکان از مــواد غیــر 

مغــذی باشــد.

یــک اشــتباه رایــج دیگــر در رابطــه بــا اضافــه وزن کــودکان 

ایــن اســت کــه والدیــن دچــار ســوء تفاهــم  شــیرخوار، 

ــردن  ــل ک ــه تبدی ــاز ب ــه نی ــی ک ــودک هنگام ــوند و ک می ش

پوشــک دارد، فکــر می کننــد کــه کــودک گرســنه اســت و یــا 

ــرای  ــن ب ــالش والدی ــم ت ــاز ه ــت، ب ــا رسدش اس ــرم ی ــر گ اگ

ــه  ــیر ب ــه ی ش ــودک، دادن شیش ــه ی ک ــردن گری ــوش ک خام

او اســت. ایــن احتــال را در نظــر بایــد داشــت کــه کــودک 

ــه کنــد؛ چــون  ــرای هــر نیــاز خــود گری ــان ممکــن اســت ب ت

بــه غیــر از گریــه، کــودک در زمــان نیازمنــدی خــود راه 

ــودک  ــه ک ــرود ک ــان ن ــاد م ــد ی ــدارد. بای ــری ن ــی دیگ ارتباط

بــرای گرفــنت شــیر و ایــن درخواســتش، عمــل گریــه را مــدام 

تکــرار می کنــد و والدیــن بــا هــر بــار شــیر دادن بــه کــودک، 

می تواننــد بــه ســادگی زمینــه ی چاقــی کــودک را فراهــم 

کننــد کــه ایــن خــود، دلیــل اضافــه وزن در کــودک شــیرخوار 

می شــود.

مقــدار  اگــر  کــه  می کننــد  فکــر  والدیــن  از  شــاری 

می تواننــد  بدهنــد،  شــان  کــودک  بــه  غــذا  بیشــری 

ــن  ــی والدی ــن ناآگاه ــند. ای ــته باش ــامل تری داش ــودک س ک

ــه  ــن ب ــه ی والدی ــراز عالق ــانه ی اب ــا نش ــان تنه ــن ش در ذه

کــودک اســت. پــس بســیار انــد والدینــی کــه در ایــن زمینــه 

افــراط می کننــد و  گاهــی کــودک را مجبــور می ســازند، 

ــه غــذا نداشــته باشــد،  ــل ب ــا می ــا اگــر گرســنه نباشــد ی حت

ــه  ــر گرفت ــان در نظ ــرای آن ــرف ب ــه در ظ ــی را ک ــدار غذای مق

ــار  ــه ای رفت ــه گون ــورد و ب ــری بخ ــا و اگ ــچ ام ــدون هی ــد، ب ان

در  را  غذایــش  می شــود،  مجبــور  کــودک  کــه  می کننــد 

بی اشــتهایی محــض متــام کنــد.

ایــن آمــوزش ادب نیســت، یــک جــرم اســت؛ جرمــی کــه 

ــر از  ــا بیش ــوردن، حت ــرای خ ــش ب ــیری و تحریک ــاز س رسآغ

نیــازش می باشــد. بحثــی نیســت، مطمئنــا یــک کــودک 

ــری  ــی و پیش گی ــت غذای ــرد. محدودی ــم بگی ــد رژی چــاق بای

ــه  ــه کــودکان کمــک کنــد کــه ب ــد ب ــاد می توان از خــوردن زی

چاقــی مفــرط دچــار نشــوند. یــاد مــان نــرود تــا هنگامــی کــه 

نــوزاد از شــیر مــادر اســتفاده می کنــد، بیــش از انــدازه چــاق 

نخواهــد شــد.

ــی  ــری از چاق ــال و جلوگی ــه وزن اطف ــرل اضاف ــرای کن ب

بیش ازحــد کــودک، الزم اســت برنامــه ی غذایــی مناســب 

ــا  ــودک ب ــا ک ــد ت ــر بگیری ــان در نظ ــود ت ــودک و خ ــرای ک ب

دیــدن نظــم غذایــی شــا، بــه نظــم غذایــی خــود نیــز 

اهمیــت بدهــد.

بهریــن برنامــه می توانــد اســتفاده از مقــدار کــم غــذا در 

دفعــات بیشــر، آرام غذاخــوردن، اســتفاده از تنــوع غذایــی 

ــات و  ــات، حبوب ــبزی ها، لبنی ــا، س ــدن میوه ه ــل گنجانی مث

در بعضــی وعده هــای غذایــی، داشــنت ترکیــب از ایــن رژیــم، 

ــی در  ــرل چاق ــرای کن ــیوه ب ــم و ش ــن رژی ــد مؤثرتری می توان

کــودکان باشــد.

اگــر از آن دســته والدینــی هســتید کــه ایــن شــیوه ها 

منی توانــد بــرای کــودک تــان موثــر باشــد، بهــر اســت نــزد 

ــد. ــه کــودک خــود کمــک کنی ــه کــرده و ب داکــر مراجع

یــک زن، تنهــا می توانــد زن بــودن را درک کنــد. بــاالی 

تپــه ای در قلــب پایتخــت ایســتاده ام و چشــم هایم را بــرای 

لحظــه ای می بنــدم؛ می خواهــم در ذهنــم شــادی زنــان 

ــم  ــل، می خواه ــان کاب ــط زن ــه فق ــم. ن ــور کن ــورم را تص کش

ــه  ــورم ک ــه ای از کش ــر نقط ــود در ه ــر ش ــادی تکثی ــن ش ای

ــد.  ــی می کن ــا زندگ ــی، آن ج زن

زندگــی ســکه ای اســت کــه دو روی دارد؛ یکــی شــادی 

ــن  ــا ای ــادی را آرزو دارم؛ ام ــن ش ــت. م ــم اس ــی غ و آن یک

آرزوی مــن بــرای زنــان افغــان، تنهــا یــک آرزوی محــال 

ــت. اس

بــرای بــار دیگــر چشــم هایم را می بنــدم و در ذهنــم 

متحمــل  افغانســتان  زنــان  کــه  را  دردهایــی  و  رنج هــا 

شــدند، مــرور می کنــم. بــرای ایــن تصــورم، مثال هــا و 

از  اســت  ناتــوان  چشــم دیده های بســیاری دارم. ذهنــم 

ــتان  ــی زن در افغانس ــا زندگ ــه ب ــی ک ــِم دردهای ــور حج تص

ــت.  ــورده اس ــره خ گ

ایــن را هــر زنــی در افغانســتان خــوب می دانــد کــه 

ــای  ــا از درده ــتیم ت ــال داش ــی مج ــال ها، اندک ــن س در ای

و  دردهــا  از  بســیاری  بزنیــم.  حــرف  مــان  بی شــار 

ــم،  ــرأت نکردی ــتند را ج ــا روا داش ــر م ــه ب ــونت هایی ک خش

بازگــو کنیــم. زن در افغانســتان یعنــی درد و ایــن درد، 

دارد.  بســیاری  ناگفتنی هــای 

امــا بــه راســتی تــا چــه وقــت زن در افغانســتان می توانــد 

ایــن ناگفته هایــش را در دلــش نگــه دارد. ایــن دردهــا روزی 

گفتــه خواهــد شــد؛ ولــی کاش آن روز دیــر نباشــد.

روایــت امــروز زندگــی بــه رنــگ زن، روایــت زندگــی 

خواهــد  کودکــی اش  از  امــروز  مهــرگل  اســت.  مهــرگل 

ــت  ــس گرف ــا آن ان ــی ب ــه در کودک ــاری ای ک ــت؛ از بی گف

بیــاری ســوراخ قلبــی کــه در جوانــی مســیر زندگــی اش را 

تغییــر داد. 

مهــرگل در حــال متــام کــردن صنــف دوازده مکتــب 

بــود. آمــاده ی ایــن بــود کــه بــه دانشــگاه بــرود. او، دخــری 

ــاوندان  ــان زد خویش ــش زب ــودن و ذکاوت ــواد ب ــه باس ــود ک ب

و  پــدر  نبــودن  باســواد  از  او  بــود.  شــده  و همســایگان 

مــادرش و دیگــر اعضــای خانــواده رنــج می کشــید. پــدرش 

ــرای  ــه ب ــود ک ــکاری ب ــیوه ها و اف ــه ش ــد ب ــب و پایبن متعص

ــام  ــود مت ــا وج ــرگل ب ــود. مه ــخت ب ــش س ــرگل پذیرفتن مه

ــه  ــی ب ــه بی احرام ــود ک ــن ب ــالش ای ــات، در ت ــن اختالف ای

ــی او  ــرگل گاه ــنت مه ــرام گذاش ــن اح ــد. ای ــدرش نکن پ

ــه  ــته اش، ب ــل و خواس ــالف می ــر خ ــه ب ــرد ک را وادار می ک

خواســته های پــدرش تــن بدهــد.

روزی پــدر، مهــرگل را بــرای تــداوی بیــاری اش پیــش 

مــالی تعویذنویــس می بــرد کــه تعریفــش را از ایــن ســو 

ــد  ــوب می دان ــرگل خ ــت. مه ــنیده اس ــیار ش ــو بس و آن س

ــد  ــاری او منی توان ــرای بی ــس کاری ب ــه مــالی تعویذنوی ک

انجــام بدهــد؛ امــا چــون پــدر ایــن چنیــن می خواهــد، 

قبــول می کنــد.

ــان  ــی و پای ــان تعویذنویس ــد از پای ــس بع ــرد تعویذنوی م

بــا  ای  لحظــه  کــه  می خواهــد  مهــرگل،  همــراه  کارش 

پــدرش در خلــوت حــرف بزنــد. مهــرگل بیــرون انتظــار پــدر 

ــرای  را می کشــد. مــرد تعویذنویــس هــان روز مهــرگل را ب

ــس،  ــرد تعویذنوی ــد. م ــتگاری می کن ــرزاده اش خواس خواه

ــه  ــد ک ــر گل می ده ــدر مه ــه پ ــه ای را ب ــول دادن طویان ق

وسوســه ی قبــول درخواســت خواســتگاری از هــان لحظــه 

ــد. ــش می افت ــه جان ب

دادن  قــرار  فشــار  تحــت  بــا  کــه  مدتــی منی گــذرد 

بــه  خــود  حــق  کــه  اختیاراتــی  از  اســتفاده  و  مهــرگل 

عنــوان پــدر خانــواده می دانــد، مهــرگل را بــه نامــزدی 

خواهــرزاده ی مــرد تعویذنویــس در مــی آورد. مهــرگل شــش 

مــاه فقــط فرصــت نیــاز دارد تــا صنــف دوازده را متــام کنــد. 

ــه  ــه ک ــر از آنچ ــی رسیع ت ــد و خیل ــزد می مان ــاه نام ــار م چه

دارد، عروســی می کنــد.  در ذهــن 

ــوهرش او را  ــش ش ــردن از فردای ــی ک ــض عروس ــه مح ب

ــد.  ــل منی ده ــه ی تحصی ــب و ادام ــه مکت ــنت ب ــازه ی رف اج

شــوهری کــه آن مــرد تعویذنویــس در روز خواســتگاری 

و  اســت  باســواد  مهــرگل  کــه  بــود  گفتــه  دربــاره اش 

خواهــرزاده ام بــه دنبــال دخــری اســت کــه باســواد باشــد؛ 

چــون از زن اولــش، راضــی نیســت.

مهــرگل بــا شــوهرش ســه مــاه اول زندگــی را در شــهری 

کــه در آن زندگــی می کردنــد می گذرانــد. آن ســه مــاه 

هیــچ بدرفتــاری از ســمت شــوهر و خانــواده ی شــوهرش را 

بــه یــاد منــی آورد؛ امــا آن جــا خانــه ی ُخــرُس بــود و شــوهرش 

قــرار  می کــرد.  زندگــی  کابــل  در  خــود  اول  زن  همــراه 

ــد. ــل بیای ــرگل کاب ــود مه می ش

راهــی  و شــوهرش  بــرادر خردســال  مهــرگل همــراه 

کابــل می شــود. بــه کابــل نرســیده مســیر ســفر عــوض 

ــر  ــهر دیگ ــه ای در ش ــه رس از مهان خان ــر س ــود و ه می ش

در می آورنــد. شــوهر مهــرگل اولیــن کاری کــه می کنــد 

بــرادر خردســال مهــرگل را تهدیــد بــه مــرگ می کنــد. 

پــرس هراســان از گفته هــای دامــاد شــان و بــه خواســت 

او دوبــاره راهــی شــهر شــان می شــود و ایــن موضــوع را 

از خانــواده پنهــان نگــه مــی دارد تــا مبــادا خطــری متوجــه 

ــد. ــش باش جان

یکــی  مالکیــت  در  کــه  مهان خانــه  آن  در  مهــرگل 

اســت، متوجــه حضــور مردهــای  از دوســتان شــوهرش 

بســیاری می شــود؛ مردهایــی کــه چنــد بــار بــه اتاقــی کــه 

مهــرگل نشســته اســت، آمــد و رفــت می کننــد. چنــد ســاعت 

بعــد، از آن مردهــا خــربی نیســت و مهان خانــه خلــوت 

ــه  ــدون آن ک ــده و ب ــاق ش ــرگل وارد ات ــوهر مه ــود. ش می ش

کالمــی میــان زن و شــوهر رد و بــدل شــود، رشوع بــه لــت و 

کــوب کــردن مهــرگل می کنــد. شــوهر در حیــن فــرودآوردن 

مشــت و لگدهایــش بــر مهــرگل، اتهــام می بنــدد کــه زنــش 

از آن مردهــا خواســته بــه مالقــات او بیاینــد و مهــرگل را بــه 

ــد.  ــم می کن ــردان مته ــا آن م ــروع ب ــه ی نام ــنت رابط داش

را  و مشــت های مردانــه، دردی  آن لگدهــا  زیــر  مهــرگل 

حــس منی کنــد؛ امــا از اتهامــی کــه شــوهر بــر او وارد 

ــود. ــوت می ش ــج و مبه ــرده، گی ک

شــوهر ایــن بــار خواســته اش را از مهــرگل طــور دیگــری 

مطــرح می کنــد و از زنــش می خواهــد تــا بــرای جلــوه 

دادن ایــن کــه او بــا آن مردهــا رابطــه ی نامــروع نــدارد، بــا 

هــم بــه حــوزه ی پولیــس برونــد و ادعــا کنــد کــه آن مردهــا 

بــرای دزدی بــه آن جــا آمــده بودنــد و مقــدار زیــادی طــال و 

پــول کــه همــراه خــود داشــتند را، دزدیــده انــد.

از  مهــرگل هــر جزایــی را آن شــب از طــرف شــوهر 

رس می گذرانــد؛ امــا منی پذیــرد تــا ایــن خواســته اش را 

ــد.  ــل می آین ــه کاب ــب، ب ــردای آن ش ــح ف ــد. صب ــی کن عمل

ــاکنان  ــش س ــا اودالهای ــرگل ب ــاغ مه ــه انب ــی ک ــه آپارمتان ب

اصلــی ایــن خانــه اســتند. بــا ورود بــه خانــه دروغ دیگــری 

از مامــای شــوهرش )مــرد تعویذنویــس( برایــش بــر مــال 

ــرم و  ــی، گ ــه ی صمیم ــوهرش رابط ــا ش ــود. زن اول ب می ش

ــرگل دارد.  ــور مه ــالف تص خ

ــونت هایی  ــا و خش ــا رنج ه ــرگل ب ــرای مه ــه ب ــن خان ای

ــن  ــد، شــکنجه گاه ای ــر رس او می آوردن ــاغ ب کــه شــوهر و انب

بدنــش  اســتخوان های  بــار  چندیــن  می شــود.  دخــر 

از چنــد جــای مختلــف می شــکند؛ امــا تــداوی و رفــنت 

بــه شــفاخانه محــال اســت و هــر دو شــکنجه گرش الزم 

منی داننــد در هــر حالتــی مهــرگل را از خانــه بیــرون بربنــد. 

اســت و  انــواع شــکنجه ها  و شــوهر مخــرع  اول  زن 

هــر روز شــیوه ی تــازه ای از شــکنجه را بــر مهــرگل امتحــان 

ــرار دادن در  ــا ق ــتش را ب ــت دس ــد. روزی دو انگش می کنن

پــالس می شــکنند؛ روزی اســتخوان بینــی را بــا فــرود آوردن 

ــو تکه هــای گوشــتی از  ــا چاق ــر صورتــش؛ روزی ب ــدان ب گل

ــر  ــره ای ب ــوش را قط ــد و روزی آب ج ــدا می کنن ــش ج بدن

ــر  ــا آن جــا کــه دســت های مهــرگل را ب ــد. ت بدنــش می ریزن

دیــوار میــخ می کوبنــد و بــرای شــکنجه ی بیشــر از برمــه ی 

ــد. ــتفاده می کنن ــی اس برق

ــاور کســی  ــد کــه ب روزی هــم شــیوه ای اخــراع می کنن

لخــت  رس  دو  مهــرگل،  انبــاغ  و  شــوهر  شــد.  نخواهــد 

ســیم را در انــدام جنســی او فــرو می برنــد و بــرق را بــه 

آن وصــل می کننــد. از وضعیــت مهــرگل در ایــن مــدت نــه 

ــری.  ــس دیگ ــه ک ــربی دارد و ن ــواده اش خ خان

ــه معجــزه هیــچ گاه قبــل از ایــن فکــر نکــرده  مهــرگل ب

ــد  ــود کــه تنهــا یــک معجــزه می توان ــود؛ امــا او فهمیــده ب ب

زندگــی او را نجــات بدهــد. روزهــا زیــر آن شــکنجه ها، 

ــه  ــرد. چ ــر می ک ــزه فک ــادن معج ــاق افت ــی اتف ــه چگونگ ب

شــکنجه ها  آن  از  مهــرگل  کــه  می افتــاد  بایــد  اتفاقــی 

خالصــی پیــدا می کــرد. 

محــارصه  در  شــان  خانــه ی  روزی  افتــاد.  اتفــاق  آن 

نیروهــای امنیتــی درآمــد. نیروهــای پولیــس وارد خانــه 

شــدند و شــوهرش را بازداشــت کردنــد. مهــرگل دلیــل 

ــای او  ــد پ ــد روز بع ــا چن ــن بازداشــت را منی دانســت؛ ام ای

ــرده  ــا ک ــوهر ادع ــد. ش ــاز ش ــوهرش ب ــده ی ش ــه پرون ــز ب نی

بــود شــب قتــل و آدم ربایــی گروهــی از خــالف کاران در 

شــهری کــه در آن توقــف داشــتند، نــزد همــرسش بــوده و او 

می توانــد شــهادت بدهــد.

ــوهرش  ــی ش ــت زندگ ــرگل می توانس ــهادت دروغ مه ش

را نجــات دهــد؛ امــا مهــرگل آن لحظــه چشــم هایش را 

می بنــدد و متــام آن شــکنجه هایی کــه شــده بــود را بــه 

حــاال  او  منی دهــد.  شــهادت  مهــرگل  مــی آورد.  خاطــر 

ــه دادگاه رســیده اســت و قــرار اســت دهانــی  ــده اش ب پرون

را کــه بــرای شــهادت بــه نفــع شــوهرش بــاز نکــرده اســت، 

ــا  ــه ب ــردارد ک ــکنجه هایی ب ــرده از ش ــد و پ ــاز کن ــه او ب علی

ــت. ــده اس ــام ش ــوز انج ــا هن ــی ت ــر زن کم

ــه  ــت ک ــی اس ــیدن، حس ــر رس ــه نظ ــا ب ــی و زیب زیبای

ــت.  ــوده اس ــراه ب ــادی هم ــیت های زی ــا حساس ــواره ب هم

می تــوان  را  دیده شــدن  یــا  توجــه  جلــب  بــه  متایــل 

بــه راحتــی در میــان همــه انســان ها مشــاهده کــرد. 

ــی ای اســت کــه در  ــه بارهــای روان تحسین شــدن از جمل

روان شانســی تــا بــدان جــا مهــم پنداشــته شــده کــه گفتــه 

می شــود اگــر انســان ها در دوران مختلــف زندگــی خــود 

مــورد تحســین قــرار نگیرنــد، چــه بســا کــه حیــات خــود را 

از دســت می دهنــد. 

بحث هــای زیــادی در مــورد زیبایــی ظاهــری و زیبایــی 

باطنــی انجــام شــده؛ عــده ای  ِســیرت و شــاری صــورت 

زیبــا را می پســندند. یکــی از ویژگی هــای جوامــع در 

حــال گــذار -جامعه هایــی کــه یــک پــای در ســنت و پــای 

ــنت  ــرار گرف ــردد ق ــد- ُم ــی دارن ــزم اروپای ــر در مدرنی دیگ

بیــن امــر مطلــوب و امــر معقــول اســت. از یــک ســو، ایــن 

ــود  ــنتی خ ــای س ــومی در ارزش ه ــان س ــران جه کنش گ

ــن  ــان ای ــری آن ــد کــه جامعه پذی ــه و غــرق شــده ان فرورفت

امــر را رقــم زده و از ســوی دیگــر، آموزش هــای فراگرفتــه ی 

دوران تحصیلــی آنــان، همگــی را بــه پیرفــت ایــن جهان 

ــد. ــرا می خوان ف

و مدرنیتــه(  آن )ســنت  و  ایــن  بیــن   گم شــدن در 

باعــث رفتــار ســلیقه ای شــده کــه امــروزه بیــن قرهــای 

ــتان  ــه ی افغانس ــان جامع ــوص فرهنگی ــه خص ــف ب مختل

رشــته های  ســلیقه ای  انتخاب هــای  می شــود.  دیــده 

دانشــگاهی و فن هــای تخصصــی و حتــا زبانــی، تــا 

خوانــدن کتاب هــای ُمــد روز بــا نام هــای آشــنا و معروفــی 

کــه بــه شــنیدن نــام و  آوازه ی شــان اکتفــا می شــود. البتــه 

منی تــوان تبلیغــات را در ایــن میــان نادیــده گرفــت. 

حجــم بــاالی تبلیغــات رنگارنــگ بــا برچســب های عالــی 

ــا و  ــد -زیب ــوب و ب ــان خ ــاب می ــکان انتخ ــوب، ام و مرغ

زشــت- بــر پایــه ی عقالنیــت کاربــردی، زندگــی روزانــه را از 

بســیاری ها ربــوده اســت. تــوان ایــن تفکــر کــه آیــا چیــزی 

کــه خواســتار آن اســتند، عقالنــی اســت یــا خیــر، از آنــان 

ســلب شــده. 

کیچ گرایــی: »کیــچ بــه معنــای دیــدن خــود در آیینــه ی 

است« دروغ 

کــه  نشــان می دهــد  را  آن کســی  نگــرش  کیــچ،   

می خواهــد بــه هــر قیمــت، مــورد پســند تعــداد بســیاری 

از مــردم واقــع شــود. بــرای خوشــایند بــودن، بایــد آنچــه را 

کــه همــه خواســتار شــنیدن آن اســتند، تأییــد کــرد و بــه 

ــد. ــده در آم ــه ش ــای پذیرفت ــت ایده ه خدم

ــده  ــه ش ــای پذیرفت ــت ایده ه ــردان، حیوانی ــچ برگ کی

بــه زبــان زیبایــی و هیجــان زده اســت کــه رواج بســیاری 

یافتــه. خیلی هــا ســعی دارنــد تــا خــود را خــالف آن چــه 

ــن  ــر تعیی ــن ام ــد؛ ای ــع مــی رود، ببینن کــه هســتند و توق

را دچــار  افــراد و خانــواده  بــا زندگــی،  آنــان  نســبت 

ــت های  ــا خواس ــودن ب ــو ب ــرد. همس ــد ک ــکل خواه مش

اجتاعــی، آن هــم از نــوع ظاهــری و نــه باطنــی آن، 

حاشــیه ای ســاخته پــر از زیبایی هــای ظاهــری. از مــدل 

در  کتــاب  کــه  فرهنگیانــی  تــا  جوانــان  پوشــش های 

دســت شــان حکــم عصــای دوران بســیار قدیمــی را دارد. 

)دوره ای کــه عصــا نشــانه ی مــد و بــه روز بــودِن شــخصیت 

بــه حســاب می آمــد.(

در چنیــن وضعیتــی، حاشــیه هــر روز پررنگ تــر از مــنت 

می شــود. زیبــا دیــده شــدن چهــره ای کــه ســاعت ها 

ــن  ــه ای ــخصی ک ــود. ش ــدن می ش ــده ش ــوب دی رصف خ

آراســتگی را انجــام می دهــد، کمــر از دیگــران آن را 

ــار  ــی در کن ــد؛ زیبای ــد ش ــی نبای ــر زیبای ــد. منک می بین

آراســتگی و منظــم بــودن، ذهــن انســان را کامــل نشــان 

می دهــد.

ــی  ــا زیبای ــه ب ــت ک ــیه ای اس ــری، حاش ــی ظاه زیبای

باطنــی معنــا می یابــد. تأثیــر رفتــاری زیبایــی بــر خــالف 

قــرار  افــرادی  اختیــار  در  را  فرصــت  ایــن  آن،  ظاهــر 

می دهــد کــه ادعــای مســاوات دارنــد. تفکــر یــک شــخص 

ــر  ــه ظاه ــد ن ــرد باش ــدی آن ف ــر توان من ــد، بیانگ می توان

آراســته شــده اش. بــه نظــر می رســد آن چــه کــه قــرار 

اســت هــر کــدام مــان را بــه فکــر فــرو بــرد، متنــی اســت 

کــه جامعــه از توجــه بــه آن بــاز مانــده اســت. هیچ تالشــی 

بــرای بازخوانــی مــنت جامعــه وجــود نــدارد و حاشــیه برای 

ــع در حــال  ــا در واق ــه نظــر می رســد. م ــر ب ــان جذاب ت م

ــت  ــل واقعی ــا اص ــدن ب ــه ش ــرار از مواج ــتیم؛ ف ــرار اس ف

زندگــی و بایــد بپذیریــم کــه تــالش مــان بــرای خوانــدن 

ــه  ــده  ی بهــر ب ــای داشــنت آین ــه معن ــی ب منت هــای اصل

ــد  ــد خواه ــؤولیت و ارزش من ــا مس ــان ب ــک انس ــوان ی عن

بــود.

آگاهــی از رفتــار خــود بــه عنــوان کنش گــری کــه رفتــار 

مــا می توانــد بــه عنــوان یکــی از صدهــا الگــوی رفتــاری 

مــورد تقلیــد قــرار بگیــرد، نیــاز مهــم امــروزی مــا اســت. 

پــس الزم اســت بــه خــود مــان تحــت عنــوان شــهروندان 

ــم  ــگاه بیندازی ــر ن ــم و جدی ت ــی بدهی ــه تکان ــن جامع ای

بــه منت هــای تولیــد شــده. مطمیــن باشــیم کــه راه حلــی 

ــرای گذشــنت از  بن بســت حاشــیه ای کــه  ــود ب خواهــد ب

جامعــه ی افغانســتان دچــار آن شــده اســت. 

مواظب چاقی کودکان و
 زیان هایش باشیم

معجزه ی زنده ماندن مهرگل زیر شکنجه  های شوهر و انباغش

زندگی به رنگ زن

افسانه یاس

سید محمدتقی حسینی

)روایت های مستند از وضعیت زندگی زنان(

حاشیه خوانی جامعه برای گریختن از خوانش متن 

زهرا سیاس
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رییس جمهــور ایــاالت متحــده، بــا اشــاره بــه حضــور 

19ســاله ی نیروهــای خارجــی در افغانســتان، گفتــه اســت 

کــه ایــن کشــور هنــوز هــم ناامــن اســت و مــردم در رشایــط 

ــد. ــی می کنن ــواری زندگ دش

دونالــد ترامــپ، در ســخرنانی جدیــد خود در واشــنگنت، 

گفتــه اســت کــه منی خواهــد نیروهــای امریکایــی را بــرای 

مــدت طوالنــی در افغانســتان نگــه دارد و ایــن نیروهــا را از 

ایــن کشــور، خــارج خواهــد کــرد.

او افــزوده اســت کــه بــا وجــود هزینه هــای فــراوان 

ایــاالت متحــده و جــان باخــنت هــزاران رسبــاز امریکایــی در 

افغانســتان، ایــن کشــور هنــوز هــم ناامــن اســت و مــردم در 

رشایــط دشــواری زندگــی می کننــد. او عــالوه کــرده اســت 

کــه طالبــان، بــه جنــگ ادامــه داده  انــد و ناامنــی در ایــن 

کشــور افزایــش یافتــه اســت.

از  امریکایــی  نیروهــای  خــروج  بــر  ترامــپ،  آقــای 

افغانســتان تأکیــد کــرده؛ امــا در عیــن حــال گفتــه اســت 

کــه ادامــه ی مبــارزه بــا هراس افگنــی و افراطیــت، یــک امــر 

اســت. رضوری 

او ادامــه داده اســت کــه بــه منظــور حفاظــت از منافــع 

ملــی ایــاالت متحــده و جلوگیــری از تهدیــدات در برابــر این 

ــتی  ــای تروریس ــان و گروه ه ــه طالب ــر علی ــگ ب ــور، جن کش

ــد. ــه می یاب ادام

ــزاران  ــت: »ه ــه اس ــده گفت ــاالت متح ــور ای رییس جمه

ــت  ــت از امنی ــدف حفاظ ــه ه ــا ب ــی، تنه ــی امریکای نظام

ــه  ــکا، در جنــگ افغانســتان و عــراق جــان باخت ــی امری مل

 انــد. نیروهــای امریکایــی، بــر اســاس یــک برنامــه ی واقعــی 

بــه ایــن جنــگ رفتــه  انــد و تــالش می کننــد کــه چگونــه بــه 

ایــن جنــگ پایــان بدهیــم. دیگــر منی توانیــم مــدت زیــادی 

ــا  ــگ ب ــه جن ــا ب ــیم؛ ام ــته باش ــور داش ــتان حض در افغانس

ــم داد.« ــه خواهی ــی ادام هراس افگن

ــی از خــروج نیروهــای خارجــی از  آقــای ترامــپ در حال

افغانســتان حــرف می زنــد کــه ایــن نیروهــا، نزدیــک بــه دو 

ــد.  ــتان  ان ــگ در افغانس ــرصوف جن ــه م ــود ک ــه می ش ده

ــن  ــتان، طوالنی تری ــی در افغانس ــای امریکای ــگ نیروه جن

ــاالت متحــده شــناخته شــده اســت. ــخ ای جنــگ در تاری

رییس جمهــور ایــاالت متحــده، چنــد روز پیــش نیــز در 

ــود کــه وقــت آن  یــک هایــش انتخاباتــی، تأکیــد کــرده ب

رســیده تــا نیروهــای امریکایــی از افغانســتان خــارج شــوند.

ــران،  ــه ته ــفری ب ــتان در س ــت وزیر پاکس نخس

ــاهد  ــد ش ــالم آباد منی خواه ــه اس ــت ک ــه اس گفت

درگیــری جدیــدی میــان ایــران و عربســتان در 

ــد. ــه باش منطق

میــزان(   21( یک شــنبه  روز  عمران خــان، 

پاکســتانی  عالی رتبــه ی  هیــأت  یــک  رأس  در 

بــه تهــران رفــت و پــس از گفت وگــو بــا حســن 

ــت  ــک نشس ــران، در ی ــور ای ــی، رییس جمه روحان

خــربی مشــرک بــا او حضــور یافــت.

ــی  ــل اصل ــت: »دلی ــتان گف ــت وزیر پاکس نخس

کــه  بــود  ایــن  همراهــم  هیــأت  و  مــن  ســفر 

منی خواهیــم درگیــری جدیــدی در منطقــه رخ 

ــج  ــری رن ــن درگی بدهــد؛ چــرا کــه پاکســتان از ای

ــردم  ــت. م ــی داده اس ــزار قربان ــاد ه ــرده و هفت ب

افغانســتان و ســوریه هنــوز از تبعــات تروریــزم رنــج 

ــد و منی خواهیــم شــاهد درگیــری دیگــری  می برن

در منطقــه باشــیم.«

عمران خــان، ایــران و عربســتان ســعودی را 

ــه  ــت ک ــد و گف ــتان خوان ــک پاکس ــتان نزدی دوس

ــا اســالم آباد  ــط ســختی، ب ــن دو کشــور در رشای ای

ــرای  ــور، او ب ــن منظ ــه همی ــد و ب ــکاری کردن هم

جلوگیــری از جنــگ میــان تهران-ریــاض، بــه ایــران 

ــه اســت. رفت

ــده  ــتان را پیچی ــران و عربس ــان ای ــش می او، تن

ــد از  ــوع بای ــن موض ــه ای ــرد ک ــد ک ــده و تأکی خوان

طریــق گفت وگــو حــل شــود و هیــچ جنگــی نبایــد 

اتفــاق بیفتــد؛ زیــرا از یک ســو ســبب افزایــش فقــر 

در منطقــه می شــود و از ســوی دیگــر، ایــن جنــگ 

بــه نفــع کشــورهای دیگــر خواهــد بــود.

کــه  کــرد  تأکیــد  همچنــان  خــان،  آقــای 

او  از  امریــکا،  رییس جمهــور  دونالدترامــپ، 

را  تســهیل کننده  نقــش  تــا  اســت  خواســته 

ــکا نیــز ایفــا کنــد. او در ایــن  ــران و امری میــان ای

نشســت خــربی گفــت کــه در دیــدارش بــا حســن 

بــر  تحریم هــا  چگونگــی  پیرامــون  روحانــی، 

ایــران، صحبــت کــرده و اســالم آباد می کوشــد تــا 

شــود. رفــع  تحریم هــا 

از ســویی هــم، حســن روحانــی، رییس جمهــور 

ایــران، در ایــن نشســت خــربی گفــت کــه تنش هــا 

مســائل  و  دارد  سیاســی  حــل  راه  منطقــه،  در 

منطقــه ای بایــد از طریــق گفت وگــو بــه حــل و 

ــی برســد. فصــل نهای

کــه  حالــی  در  ایــران،  رییس جمهــور 

اقتصــادی  تروریــزم  را  امریــکا  تحریم هــای 

ــأله  ی  ــه مس ــع ب ــه او راج ــزود ک ــرد، اف ــوان ک عن

تحریم هــای امریــکا بــا نخســت وزیر پاکســتان 

اســت. کــرده  بحــث 

ــتان  ــت وزیر پاکس ــران و نخس ــور ای رییس جمه

بــه گونــه ی مشــرک تأکیــد کردنــد کــه بــرای صلح 

ــرکی  ــای مش ــه، تالش ه ــل در منطق ــات کام و ثب

را انجــام بدهنــد.

تنش هــای تهــران و ریــاض، پــس از آن افزایــش 

ســعودی  عربســتان  نفتــی  منابــع  کــه  یافــت 

ــرار گرفــت. شــاری از  ــه ی موشــکی ق مــورد حمل

کشــورهای متحــد عربســتان ســعودی بــه ویــژه 

ایــاالت متحــده ی امریــکا، اعــالم کردنــد کــه ایــن 

موشــک ها بــه حایــت ایــران در خــاک عربســتان 

ســعودی پرتــاب شــده اســت؛ بــه همیــن منظــور، 

ــعودی،  ــتان س ــت از عربس ــرای حای ــنگنت ب واش

ــن کشــور اعــزام کــرد. ــه ای نیروهــای نظامــی را ب

کمیســیون مســتقل انتخابــات، گفتــه اســت 

کــه رونــد جمع بنــدی آرا جریــان دارد و نتایــج 

تعییــن  زمــان  در  ریاســت جمهوری  انتخابــات 

ــد. ــد ش ــالم خواه ــده اع ش

ــزان(،  ــنبه )21 می ــیون، روز یک ش ــن کمیس ای

اســت:  نگاشــته  خــود  فیس بــوک  برگــه ی  در 

ناظریــن  و  مشــاهدین  حضــور  در  »کمیســیون 

نتایــج  و  بــوده  نتایــج  جمع بنــدی  مــرصوف 

انتخابــات را در وقــت تعییــن شــده اعــالم خواهــد 

ــرد.« ک

ــو  ــه، عض ــد عبدالل ــا محم ــن، موالن ــش از ای پی

بــود  گفتــه  انتخابــات،  مســتقل  کمیســیون 

دســتگاه های  از  معلومــات  انتقــال  رونــد  کــه 

بایومریــک بــه رسور عمومــی ایــن کمیســیون، 

بــا تأخیــر پیــش مــی رود و در صــورت ادامــه ی 

انتخابــات  ابتدایــی  نتایــج  اعــالم  رونــد،  ایــن 

میــزان  بیســت وهفتم  در  ریاســت جمهوری 

بــود. خواهــد  ناممکــن 

مســتقل  کمیســیون  پیــش،  روز  چنــد  امــا 

ــی  ــر تخنیک ــه دو انجنی ــرد ک ــالم ک ــات، اع انتخاب

ــیدن  ــت بخش ــور رسع ــه منظ ــوک، ب ــت دارمل رشک

دســتگاه های  از  معلومــات  انتقــال  رونــد  بــه 

بایومریــک بــه رسور عمومــی ایــن کمیســیون، 

وارد کابــل شــده  انــد.

بــر اســاس جــدول زمانــی کمیســیون مســتقل 

انتخابــات، قــرار اســت نتایــج ابتدایــی انتخابــات 

و  میــزان  بیســت وهفتم  در  ریاســت جمهوری 

ــج نهایــی، در شــانزدهم عقــرب اعــالم شــود. نتای

ــی  ــر منایندگ ــا دف ــا ی ــال، یونام ــن ح در همی

ســازمان ملــل متحــد در افغانســتان، از طرف هــای 

ــته  ــت جمهوری، خواس ــات ریاس ــل در انتخاب دخی

ــی از  ــر، درک دقیق ــار نظ ــش از اظه ــا پی ــت ت اس

رونــد شــارش آرا داشــته باشــند.

کــه  اســت  کــرده  تأکیــد  همچنــان  یونامــا، 

مســؤوالن کمیســیون های انتخاباتــی، اقدامــات 

زیــادی را بــرای جلوگیــری از تقلــب و تضمیــن 

شــفافیت انتخابــات روی دســت گرفتــه  انــد.

از  متحــد،  ملــل  ســازمان  منایندگــی  دفــر 

نهادهــای ناظــر، احــزاب سیاســی، نامــزدان و 

ــال،  ــش فع ــا نق ــت ت ــته اس ــدگان، خواس رأی دهن

از  نگه بانــی  بــرای  را  ســازنده ای  و  آگاهانــه 

درســتی رونــد انتخابــات در جریــان شــارش آرا، 

ایفــا کننــد.

شــنبه  روز  ریاســت جمهوری،  انتخابــات 

نیــم  و  دو  از  بیــش  اشــراک  بــا  میــزان(،   ۶(

میلیــون نفــر، در یــک فضــای نســبتا امــن، در 

رسارس افغانســتان برگــزار شــد. از ســویی هــم، 

گفتــه  انتخاباتــی  شــکایت های  کمیســیون 

ــی در رسارس  ــکایت انتخابات ــه 452۸ ش ــت ک اس

اســت. شــده  ثبــت  افغانســتان 

ــال،  ــریت ژورن ــه ی وال اس ــه روزنام ــع آگاه ب ــک منب ی

گفتــه اســت کــه در زمــان حضــور زملــی خلیــل زاد در 

ــدار کــرده و در مــورد  ــا هیــأت طالبــان دی اســالم آباد، او ب

رشایــط از رسگیــری مذاکــرات صلــح رایزنــی کــرده اســت. 

ــژه ی  ــده ی وی ــه، مناین ــن روزنام ــزارش ای ــاس گ ــر اس ب

ــی  ــع عموم ــتان، در مجم ــح افغانس ــور صل ــکا در ام امری

ســازمان ملــل در نیویــارک، بــا دیپلات هــای برجســته ی 

ــا  ــدار و پــس از آن در اســالم آباد ب ــف دی کشــورهای مختل

مالبــرادر، معــاون دفــر سیاســی طالبــان دیــدار و رایزنــی 

کــرده اســت.

بــر اســاس نوشــته ی ایــن رســانه ی امریکایــی، در ایــن 

دیــدار مناینــده ی امریــکا و هیــأت طالبــان بــرای افزایــش 

اعتــاد در مــورد کاهــش خشــونت و همچنیــن تبادلــه ی 

ــد. زندانیــان گفت وگــو کــرده  ان

هفتــه ی گذشــته اعــالم شــد کــه طالبــان ســه مهنــدس 

هنــدی زندانــی را بــا 12 فرمانــده ی ارشــد ایــن گــروه کــه 

در زنــدان بگــرام زندانــی بودنــد، معاوضــه کــرده انــد. 

اســت:  نوشــته  ادامــه  در  ژورنــال  وال اســریت 

»هفتــه ی گذشــته ترامــپ در یــک گردهم آیــی انتخاباتــی 

پیام هایــی را بــرای آغــاز مذاکــرات ارســال کــرد. او گفــت: 

امریــکا دچــار اشــتباه فاحشــی شــده و مــا  تــالش داریــم با 

انعقــاد یــک قــرارداد خــوب رسبــازان خــود را بازگردانیــم.« 

در نوشــته ی ایــن روزنامــه بــه نقــل از منبــع آگاه آمــده 

اســت کــه طالبــان پیشــنهاد داده انــد تــا در عــوض آزادی 

ــت  ــار دول ــارض در اختی ــال ح ــه در ح ــی« ک ــس حقان »ان

افغانســتان قــرار دارد، حــارض اســتند دو اســتاد امریکایــی 

و اســرالیایی را آزاد کننــد.

ــوای  ــورد محت ــکا در م ــه ی امری ــون وزارت خارج ــا کن ت

نکــرده  نظــری  اظهــار  و طالبــان  مذاکــرات خلیــل زاد 

اســت؛ امــا عنــوان کــرده اســت کــه ایــن ســفر بــه منظــور 

آغــاز مذاکــرات میــان امریــکا و طالبــان انجــام نشــده 

ــت.  اس

ســهیل شــاهین، ســخنگوی دفــر سیاســی طالبــان در 

قطــر، اعــالم کــرده اســت کــه هیــچ تغییــری در محتــوای 

ــد و  ــد ش ــام نخواه ــکا انج ــا امری ــده ب ــو ش ــنت گفت وگ م

طالبــان آمــاده اســتند کــه ایــن توافــق را امضــا کننــد. او 

گفتــه اســت کــه در حــال حــارض ایــن موضــوع بــه امریــکا 

بســتگی دارد کــه بخواهــد جنــگ را ادامــه دهــد یــا ایــن 

افغانســتان حــل  از طریــق مســاملت آمیز بحــران  کــه 

شــود.

وال اســریت ژورنــال در ادامه نوشــته اســت: »براســاس 

پیش نویــس قــرارداد میــان امریــکا و طالبــان، 5 هــزار 

نظامــی امریکایــی طــی 1۸۰ روز آینــده از افغانســتان 

ــان یک ســال آینــده  ــز در جری ــان نی خــارج و باقــی نظامی

ــا القاعــده و همچنیــن  در عــوض قطــع ارتبــاط طالبــان ب

تضمیــن تبدیــل نشــدن افغانســتان بــه مکانــی بــرای 

ــوند.« ــارج می ش ــور خ ــن کش ــزم از ای تروری

دیــدار خلیلــزاد بــا مالبــرادر اولیــن گفت وگــوی رســمی 

امریــکا و طالبــان بعــد از لغــو مذاکــرات میــان دو طــرف از 

ســوی دونالــد ترامــپ اســت.

متحــده،  ایــاالت  رییس جمهــور  ترامــپ،  دونالــد 

چنــدی پیــش در پــی جــان باخــنت یــک رسبــاز امریکایــی 

تروریســتی طالبــان در کابــل، مذاکــرات  در حملــه ی 

صلــح میــان امریــکا و طالبــان را لغــو کــرد و تأکیــد ورزیــد 

ــن گــروه شــدت  ــراد ای ــر اف کــه فشــارهای نظامــی در براب

ــت. ــد یاف خواه
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برایدفترهاوسازمانها
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یک سال: ۳50 $
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w w w . s u b h e k a b u l . c o m 8ما می نویسیم، شام قضاوت کنید

روز بزرگ داشت از بانوی رؤیاها است. سالُن »فرانسیس دوسوزا« 

در لیسه ی معرفت، جای سوزن انداخنت نیست. مملو از جمعیت؛ 

که بیشرینه زنان اند؛ باشکوه، هم سان عشقی که در هر گوشه، به 

بانوی رؤیاها موج می زند.

چون او رؤیای یک نسل است؛ الگوی کسانی که تا دیروز، رشد 

هر  در  امروز  او  میراث  می شد.  تفسیر  جادوگری  تعالی  شان،  و 

مکتب، هر دانشگاه، هر صنف درسی جاری  و نسل امروز، وامدار 

است. زحمت هایش 

در سالن، چهره های شناخته شده ی سیاسی، علمی و فرهنگی 

نیز استند و هر کدام تالش دارند، به بهرین شکل؛ میراث، کارنامه 

و شخصیت بانوی رؤیاها را توضیح کنند. جمله ها و پاراگراف هایی 

که همه  ی شان معرف او اند؛ اما کافی نیستند.

• او رؤیای نسل های امروز و دیروز است.

• همه ی رشد و تعالی ما از میراث های جاودان او است.

• او دلیل ماندگاری بسیاری، در این رسزمین است.

• او تغییر رسنوشت یک نسل را نه، که کل رسنوشت را از رس 

نوشت.

• او تعادل بخش چهره ی این رسزمین است.

• او صدای شجاعت است. 

• او به ما جرأت اندیشیدن داد.

• او از مفاخر حوزه ی متدن فارسی است.

• او مادر، خواهر، عمه، داکر و معلم ما است.

• او آغی مو، آبی مو و رسخیل قافله مو استه.

این ها همه هست؛ اما هیچ کدام بیان گر واقعی بزرگی او نیست. 

معرف بانوی رؤیاها، »سیا سمر«.

درست است که وی در شصت  و دو سال عمرش، جزو نخستین 

محافظه کار  و  متعصب  سنتی،  جامعه ی  در  که  بود  کسانی 

مردم  خواند؛  درس  و  آمد  هزاره  جامعه ی  از  آن هم  افغانستان، 

بی بضاعت را درمان کرد، برای زنان و کودکان مهاجر در پاکستان 

شفاخانه  چهار  و  کلینیک  ده ها  شهدا،  سازمان  ساخت،  شفاخانه 

ایجاد کرد. کادرهای بهداشتی و درمانی را آموزش داد، یتیم خانه 

و  در داخل  را  و پرسانه  به شصت مکتب دخرانه  نزدیک  ساخت، 

خارج کشور آماده و متویل کامل کرد، معاون رییس دولت و وزیر زنان 

در حکومت شد، به عنوان معاون دولت در جلسه ی شورای امنیت 

بر  کمیسیون حقوق  ریاست  کرد،  سخرنانی  متحد  سازمان  ملل 

را به عهده گرفت، جایزه ی »نوبل الرناتیف« را به افغانستان آورد، 

گزارشگر ویژه ی حقوق بر سازمان  ملل در سودان شد، عضویت 

بورد عالی مشورتی دبیرکل سازمان  ملل در امور میانجی گری صلح 

بین املللی شد. بزرگ  برنده ی ده ها جایزه ی  و  پذیرفت  را 

تاریخ  بسر  در  و  آورده  بیرون  این ها  همه ی  قالب  از  را  او  اگر 

و  تعالی  پیرفت،  در  بزرگی  نقش  رؤیاها،  بانوی  کنیم،  ارزیابی 

داشنت انگیزه ی زندگی برای یک نسل دارد. باید او را از قالب های 

نظر  از  تاریخ،  بسر  در  آن چه  و  آورده  بیرون  وکلیشه ای،  تکراری 

-به خصوص  این رسزمین  مردمان  بر  اجتاعی  و  فرهنگی  فکری، 

زنان- رفته است، بسنجیم؛ آن وقت رَسِو قامتش بهر دیده می شود. 

وقتی در باره ی او بنویسی، منی دانی از کجا رشوع کنی؛ چون 

وی به راستی، الگوی متام قد و انگیزه ی متام نشدنی، به ویژه برای 

در  دیگران  مثل  و  برود  می توانست  است.  رسزمین  این  دخران 

گوشه ی عافیت، بی خیال از هر چیزی، روزگار بگذراند؛ اما ماند. 

زخم ها را به جان خرید، زجر کشید و توهین ها و هتک حرمت ها را 

تحمل کرد؛ اما به درمان زخم های مردم و کشورش همت گاشت.

در روزگاری که نام کشورمان در دنیا هم ردیف جنگ، توحش، 

بود، کسانی   ... و  افراط گرایی  ترور،  بربریت، مواد مخدر،  کشتار، 

شبیه او بودند که با حضور در عرصه های فرهنگ، سیاست و مجامع 

بین املللی، چهره  و سیای آن را تلطیف کردند.

بزرگ  و  تابان  چراغ  خود،  که  شد  برگزار  مکانی  در  برنامه  

روشن گری است؛ مکتبی که بخشی از رؤیاهای بانوی رؤیاها بوده 

است. مراسمی که پیش از خارج شدن سیای »سمر« از دید و از 

جریان زندگی )رقابت(، برگزار شد. در زمانی که او نفس می کشد و 

می تواند مثره ی یک عمر تالش خود را با رسی افراشته و بادی در 

لباس های منظم،  با  فرزندانش، چگونه  ببیند. متاشا کند که  گلو 

بر  و مسلط  رسا  زیبا، صدای  لحن  با  فراگیر،  آراسته، جرأت  ذهن 

کلمه، چگونه از او می گویند، برای او رسود می خوانند: »هر دخری 

در درون خود یک سمر دارد و یک فرخنده؛ ما آمده  ایم تا امروز سمر 

را پر رنگ تر بسازیم.«   

همه ی ما آن روز کالهی به رس گذاشته بودیم تا به احرام بانوی 

رؤیاها آن را از رس برداریم. تسلط شاگردان معرفت بر مراسم، برای 

من که یک ونیم دهه، در رسانه استم، حیرت انگیز و غبطه آور بود. 

دخران و پرسانی که مثل یک مجری پخته و باتجربه، با تُِن صدای 

شده  موجب  اجرا،  و  کالمی  ریزه کاری های  همه ی  رعایت  عالی، 

بانوی رؤیاها، یک روز فراموش ناشدنی را  تا همه ی ما، حتا  بودند 

پشت رس بگذاریم.

شاگردان معرفت و حرص و جوش خوردن های معلم عزیز رویش 

که  می زند  جوانه  در دمل  بیشر  رؤیاها  بانوی  مهر  می بینم،  که  را 

این ها؛ همه، هان اند که او برایش مبارزه کرده است. روشن گری، 

جرأِت اندیشیدن، دانش پژوهی و تالش برای سازندگی و انسانیِت 

دید،  و می توان  نیست  آن  در  و رخوت  ناامیدی  که  انسان. جایی 

الزمه ی رشد و تعالی؛ خوش فکری و خالقیت است. رفنت در راهی 

که دیگران نرفته و رهروانش کم اند.

روند  اند.  برداشته  آن  از  را  کلیشه  این  ندارد،  مجری  مراسم 

اجرا، مرا به یاد روش »پله ای« در منایش می اندازد که پس از هر 

رسوصدایی، آرامشی است. این جا نیز پس از هر سخرنانی، رسودی 

است تا می رسیم به دخرخامنی که با گویش محلی هزارگی، فضا 

قافله مو  رسخیل  و  آبی مو  آغی مو،  »تو  می دهد:  تغییر  کلی  به  را 

مه  به  )مادرم(  آبیم  می رفتوم،  مکتب  و  بودوم  که  طفل  استی. 

و در  آلی که مکتبه خالص کدوم  موگوفت، بچیم، سیاسمر شو، 

بچیم، سیاسمر شو!  آبیم موگیه که  باز  دانشگاه طب می خانوم، 

نشودوم.« که  هنوز  تا  اما  که سیا سمر شووم؛  می کنوم  تالش 

گروه »سا« )گروه موزیک معرفت(، با زبان محلی هزارگی آهنگ 

احساسی و رمانتیکی را -احتاال به نام چراغ ازمو- در حالی که خود 

»سیاسمر« روی استیج بود، در وصف او اجرا کردند. سیا در آخر 

ردیف رسودخوانان ایستاده بود. نگاه او به دخرانی که در وصفش 

می خواندند، حاوی نکات زیادی بود. یک عمر حرف، رؤیا و آرزو. در 

آن لحظه های پراحساس، باید بانوی رؤیاها می بودی تا درک کنی 

که چه حسی داری.

پس از رسود، همه )گروه رسود، سیا سمر( اشک ریختند. تصور 

منی کنم که کسی در سالن، بارانی نشده باشد؛ حتا »نادر نادری، 

داوود مرادیان، عباس نویان، شاه گل رضایی، نعیم نظری و...«

رشکت کنندگان، روی رؤیاانگیزی، حضور و نقش سیا سمر در 

سال های فعالیت فرهنگی و سیاسی اش تأکید بیشری داشتند و 

این  که، اگر امروز تحصیل، رشد و درس خواندن دخران دیگر تابو 

نیست، میراث و مثره ی تالش، زحمت و وجود کسانی، مثل سیا 

سمر است.

و  سنت ها  برابر  در  متام قد  او  به  نگاه  با  امروز،  که  دخرانی 

باورهای پوسیده  ایستاده و حتا باالتر و بزرگ تر از وی قد بر افراشته 

تا  است  نیاز  پس،  این  از  اما  بود؛  رؤیاها  بانوی  رؤیای  این   اند. 

و  کهنه  زخم های  و  کنند  دنبال  را  بزرگ تری  رؤیاهای  رهروانش، 

کنند. درمان  دانش  و  علم  با  را  رسزمین  این  ناسور 

رؤیاهای  باشند؛  رؤیا  از  باید، رسشار  رؤیاها  بانوی  میراث داران 

انسانیت که بدون آن، فلسفه ی زندگی  از جنس پیرفت، رشد و 

یابد؛  جا گسرش  همه  به  باید  که  رؤیایی  بود.  هیچ خواهد   شان 

اگر چنین نشود، مأموریت و برانگیخته شدن بانوی رؤیاها، تکمیل 

شد. نخواهد 

چنانچه خودش نیز گفت، اگر این رؤیا به ارزگان، بلخ، ننگرهار، 

واقع هیچ کاری  در  نیابد،  و گسرش  ... بسط  و  غزنی، بدخشان 

نشده و رؤیای او تحقق نیافته است. در رسزمینی که هنوز بسیار 

فقیر است و هنوز نیاز به کار بسیار و رؤیاپردازی های بزرگ دارد؛ 

رؤیاهایی که مثل سیل، هر چه جهل، نادانی و بی سوادی است را 

با خود شسته بربد.

نعمت رحیمی

بانوی رؤیاها، آغی مو، سرخیل قافله مو
مراسم مجری ندارد، این کلیشه را 

از آن برداشته اند. روند اجرا، مرا 

به یاد روش »پله ای« در منایش 

می اندازد که پس از هر رسوصدایی، 

آرامشی است. این جا نیز پس 

از هر سخرنانی، رسودی است 

تا می رسیم به دخرتخامنی که با 

گویش محلی هزارگی، فضا را به 

کلی تغییر می دهد: »تو آغی مو، 

آبی مو و رسخیل قافله مو استی. 

طفل که بودوم و مکتب می رفتوم، 

آبیم )مادرم( به مه موگوفت، بچیم، 

سیامسمر شو، آلی که مکتبه خالص 

کدوم و در دانشگاه طب می خانوم، 

باز آبیم موگیه که بچیم، سیامسمر 

شو! تالش می کنوم که سیام سمر 

شووم؛ اما تا هنوز که نشودوم.«

عکاس: روح ا الله امین

عکاس: روح ا الله امین


